
แผนงาน/โครงการ  และงบประมาณ ปี 2563 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  และสอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงก าหนดด าเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ :เร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประจ า และงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

ตาราง21  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบประจ า) 
(แผนงบประมาณ  :  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ าหนัก

(%) 
รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

คงเหลือ หมายเหตุ 

ก.  ค่าสาธารณูปโภค (รวม)     

1.  ค่าไฟฟ้า  180,000   

2.  ค่าน้ าประปา  20,000   

3.  ค่าโทรศัพท์  -   

4.  ค่าไปรษณีย์โทรเลข  -   

5.  ค่าอินเทอร์เน็ต (คู่สายโทรศัพท์)  2,400   

ข.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)     

1. ค่าตอบแทน (รวม)     

1.1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา  -   

2. ค่าใช้สอย (รวม)     

2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  -   

2.2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง  -   
2.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ/  ไม่เกิน 5 หมื่นบาท)  -   
2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  -   
2.5.  ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  -   
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)  -   
2.7.  ค่าบริการสุขภาพนักเรียน  -   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ าหนัก

(%) 
รวมตลอดปี 
งบประมาณ 

ภาคเรียนที่ 
2/2560 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 

3.  ค่าวัสดุ (รวม)     

3.1.  ค่าวัสดุส านักงาน  10,000   

3.2.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -   

3.3.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  -   

3.4.  ค่าเวชภัณฑ์  5,000   

3.5.  ค่าวัสดุกีฬา  -   

3.6.  ค่าวัสดุเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย  -   

3.7.  ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ  -   

3.8.  ค่าวัสดุชุดการเรียน     

        3.8.1.  ก่อนประถมศึกษา  -   

        3.8.2  ประถมศึกษา  -   

        3.8.1  มัธยมศึกษาตอนต้น  -   

        3.8.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  -   

รวมทุกหมวดรายจ่าย(ก + ข)  210,000   



 
(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 

ตาราง  22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
(แผนงบประมาณ  :  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1   บริหารงาน

วิชาการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     
   ระดับปฐมวัย 

50,000 
 

ครูภิรวัฒน์ 
 

2. ยกระดับคุณภาพพัฒนาอ่านเขียน ระดับปฐมวัย 6,000 ครูกรรณิการ์ 
3. พัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย 500 ครูกรรณิการ์ 
4. การพัฒนาหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน 3,000 ครูเกศณี 
5. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   7,000 ครูกรรณาภรณ์ 
6. การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12,000 ครคูณิตฐา 
7. พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             8,000 ครูพรทิพย์ 
8. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม             

14,000 ครูเปรมหทัย 

9. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

25,000 ครูขนิษฐา 

10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3,000 ครูพุทธชาติ 
11. การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 ครูกชพร 

12. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 69,000 ครูกาญจน์กนก 
13. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                      36,500 ครูกาญจน์กนก 
14. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านเขียน 20,000 ครูกรรณาภรณ์ 
15. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 2,000 ครูอารยา 
16. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  4,000 ครูกนกวรรณ (ส.) 
17. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 10,000 ครูอารยา 
18. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 25,000 ครูกนกวรรณ (ช.) 
19. พัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 100,000 ครูสุรพงษ์ 

20. การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 5,000 ครูกชพร 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
คงเหลือ 

2 บริหารงาน
บุคคล 

1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

100,000 
 

ครูศิริรัตน์ 
 

2. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักการ
ภารโรง 

68,400 ครูขนิษฐา 

3 บริหารงาน
งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 10,000 ครูต้นศักดิ์ 

4 บริหารงานทั่วไป 
 

1. แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 25,000 ครูทฤษศวรรษ 
2. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

210,000 ครูทฤษศวรรษ 

3. บริการและสัมพันธ์ชุมชน 1,500 ครูคณิตฐา 
4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,000 ครูพุทธชาติ 
5. หนูน้อยนักออม 17,000 ครูเปรมหทัย 
6. การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 15,000 ครูสุริยา 
7. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 6,800 ครูเต็มศิริ 

5 บริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

1. สภานักเรียน  4,000 ครูนีรนุช 
2. วันส าคัญร่วมกันสืบสานประเพณี 10,000 ครูพรทิพย์ 
3. สุขนิสัยดี ร่างกายแข็งแรง จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด 40,000 ครูสุริยา 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 ครูพุทธชาติ 
5. โรงเรียนคุณธรรม 10,000 ครูศิริรัตน์ 
6. โรงเรียนวิถีพุทธ  3,000 ครูกรรณาภรณ์ 
7. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 5,000 ครูนีรนุช 
8. ปัจฉิมนิเทศ 5,000 ครูปัทมา 

รวมทั้งสิ้น  38  โครงการ   
 
 
 
 

 



(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
ตาราง  23 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(แผนงบประมาณ  :  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 1 บริหารงานวิชาการ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 20,000 ครูกชพร   
 ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 20,000 ครูสุรพงษ์   
 ค่ายลูกเสือ 15,000 ครูเสกสรร 
 ค่ายวิทยาศาสตร์ 20,000 ครูต้นศักดิ์ 
 เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้(ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย) 20,000 ครูชลธิชา    
 ส่งเสริมทักษะอาชีพการท าอิฐบล็อกตัวหนอน 15,000 ครูสุรพงษ์   
 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้อบแห้ง 15,000 ครูศิริรัตน์   
 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 40,000 ครูเสกสรร 
 สานสายใยครอบครัวคุณธรรม 15,000 ครูชัชชญา 
 ห้องสมุดดิจิตอล  20,000 ครูกนกวรรณ    
 รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ 200,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 2 
โครงการใช้งบประมาณอ่ืน 

ตาราง 24   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบเพิ่มและงบอ่ืนๆ)   
ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 บริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการรถรับ-ส่ง นักเรียน  งบปัจจัยพื้นฐาน 
โครงการกองทุนเงินหมุนเวียนเพ่ืออาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน 

 งบปัจจัยพื้นฐาน 

 
 



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ   

สอดคล้องกับนโยบาย 

 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 () นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)  

ข้อที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพ (ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 ด้านคณุภาพของเด็ก 

ข้อที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 3 ด้านการจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 4 ส่งเสรมิให้สถานศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา  
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภิรวฒัน์  มณีเลศิ และคณะครูปฐมวัย 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 
  



 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิด
ประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  การเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กปฐมวัยนั้น นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาแล้ว ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปลูกฝัง เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น สงบสุขด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  อันได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา 

2.2  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  เด็กปฐมวัยทุกคนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
 3.1.2  เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านตามศักยภาพ 
       3.2.2  โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอยีดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี ้

 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 

- 

 
- 

 
- 
 

- 
 

ก.ย. 61 โรงเรียน 

บ้านปั้นหม้อ 
สมศร ี

 
2 เสนอโครงการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะ
ด าเนินงาน 

- - - -  โรงเรียน 

บ้านปั้นหม้อ 
สมศร/ีคณะ
ครูปฐมวัย 

3 ด าเนินงานตามโครงการ 

3.1 กิจกรรมสื่อปฐมวัยเพื่อการ
เรียนรู ้
3.2 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

 

- 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 
- 

 

40,000 

 

- 
 

 

- 
 

- 
 

ต.ค.62–ก.ย.
63 
 

โรงเรียน 

บ้านปั้นหม้อ 

 

สมศร ี

 

กรรณิการ ์
 



 
 

3.3 กิจกรรมพัฒนาครสูู่เด็ก
ปฐมวัย 

3.4 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพด ี

3.5 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 

3.6 กิจกรรมสานสายใยรักสู่
ครอบครัว 
3.7 กิจกรรมเปดิโลกใบเล็ก 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

 

- 
- 

5,000 

- 

5,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

ภิรวัฒน ์

 

กรรณิการ ์

 

กรรณิการ ์

 

ภิรวัฒน ์

 

ภิรวัฒน ์
4 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล - - - - ต.ค.62-ก.ย.

63 

โรงเรียน 

บ้านปั้นหม้อ 
สมศร/ีคณะ
ครูปฐมวัย 

รวม -  50,000     
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       5,000   5,000 40,000 

 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 1. เด็กปฐมวัยทุกคนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์    

 

- สังเกต 

 

- สังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 
ด้านตามศักยภาพ 
2.  โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

-การประเมินพัฒนาการ 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

-เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ อาจมีจ านวนไมเ่พียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 

-โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดหาอุปกรณ์ ที่
มีในท้องถิ่นมาให้แก่นักเรียน 



 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 7.2 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7.3 เด็กได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 
     

   ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 

         ( นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ)                                      ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
                      ครู                           หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ  

 

   ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                         ( นายสฤษฎ์   ฉิมพาลี ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้ันหม้อ 



 
 
ชื่อโครงการ    ยกระดับคุณภาพพัฒนาอ่านเขียน ระดับปฐมวัย 
แผนงาน    บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตที่ 2           การศึกษาภาคบังคับ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

           () นโยบาย สพฐ. 
นโยบายที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
ข้อที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ข้อที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ                 ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล 
ระยะเวลาด าเนินการ        เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

  

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 



 
 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ จึง
ได้ด าเนินการประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พบปัญหาด้านการอ่าน
และการเขียนของผู้เรียน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้  อ่านออกเขียน
ไม่ได้ 

จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพพัฒนาอ่านเขียน ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 

2.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1   นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ   

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถอ่านออก เขียนได้ และ นักเรียนที่มีความบกพร่องด้าน

การอ่านได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น 



 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ  

ระยะเวลา 
 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

ขั้นตอนการเตรียมงาน/วางแผนการ
จัดกิจกรรม 
- ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ ร่าง
โครงการ 
-ก าหนดกิจกรรม วางแผนงานและ
มอบหมายงาน 
-เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติโครงการ  
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
-ครูประจ าชั้นรับผิดชอบนักเรียนที่มี
ปัญหาการอ่าน  การเขียน 
 -ส่ ง เสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ
นวัตกรรม การแก้ปัญหา นักเรียนอ่าน 
ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ให้เหมาะสม 
-ฝึกกิจกรรมดังนี้ 
-  อ่าน-เขียน สระ,พยัญชนะ อักษรกลาง 
อักษรสูง อักษรต่ า 
-การอ่านค าพ้ืนฐาน 

-ฝึกคัดตามเส้นเขียน สระ,พยัญชนะ อักษร
กลาง อักษรสูง อักษรต่ า 

-การร้องเพลงประกอบท่าทาง 
ขั้นการประเมินผลโครงการ 
-จัดท าสรุปผลการ 
ด าเนินการโครงการเ พ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารน าเสนอผลการจัดโครงการ
ต่อทุกคนในสถาน ศึกษา 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

ก.ย.62- 
ต.ค.63 

 
 

โรงเรียน 

บ้าน 

ปั้นหม้อ 

กรรณิการ์และ
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม - - 6,000 -    



 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        6,000    

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ   

 

- การสังเกต 

- แบบประเมิน 

-แบบทดสอบการอ่าน 

-แบบทดสอบการเขียน – ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

     นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปั้นหม้ สามารถอ่านออก 
เขียนได้ และ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการอ่านได้รับการ
พัฒนาทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น 

 

- การสังเกต 

- แบบประเมิน 

-แบบทดสอบการอ่าน 

-แบบทดสอบการเขียน - ผลงานนกัเรียน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

    ครูผลิตสื่อนวัตกรรม การแก้ปัญหา นักเรียนอ่าน ไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง ไม่เหมาะสมกับวัย 

พัฒนาและผลิตสื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนระดับปฐมวยัมีพัฒนาการด้านการอ่าน มีผลสมัฤทธ์ิในด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง
นิสัยในการรักการอ่าน 

  
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

      ( นางสาวกรรณิการ์  เมืองมลู )                            ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
                   ครู                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  

 

   ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( นายสฤษฎ์   ฉิมพาลี ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้ันหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสตูรปฐมวัย 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2 การศึกษาภาคบังคับ 

สอดคล้องกับนโยบาย  

  () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
() แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

         () นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 1 ด้านความมั่นคง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2  

                    ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
                    ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
                     ข้อที่ 3 เพิ่มโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)     
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 

                             ข้อที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 

                               ข้อที่ 3 ด้านการจดัประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

   ข้อที่ 3 เสริมสร้างผู้เรยีน ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล 

ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 



 
 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2560 - 2579) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 
2552 - 2561) แผนยุทธศาสตร์ ด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 - 2564) น าไปสู่การก าหนด ทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มี
ความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน  

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้ง คณะท างานพิจารณาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เป็นหลักสูตร
ส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดีมีวินัยส านึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็ก
และสภาพท้องถิ่น ท้ังนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ให้มีความ สอดคล้องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพเด็ก และกระบวนการจดัการหลักสตูร การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 ที่น าไปสู่การปฏบิัติได้อยา่งเหมาะสม 

2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ ที่เหมาะสมกับ การพัฒนาศักยภาพรอบดา้น
ของเด็กปฐมวัย 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 มีหลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษาได้หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องทัน ต่อการเปลีย่นแปลง  

3.2.1 ครูปฐมวยัไดห้ลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ที่สามารถน าไปใช้ ในการจัดประสบการณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  500 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ  

ระยะเวลา 

 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1. 
 
 
 

ขั้ น ตอนกา ร เ ตรี ยม งาน/วา ง
แผนการจัดกิจกรรม 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ก.ย.62 

 
 
 

โรงเรียน 

บ้าน 

ปั้นหม้อ 

กรรณิการ ์

 
 
 



 
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - 500 - - - - 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย   

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. สถานศึกษาได้หลั กสู ตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง  

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ ์

 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

- ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 
ร่างโครงการ 
- ก าหนดกิจกรรม วางแผน
งานและมอบหมายงาน 
- เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ
โครงการ  
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

- ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

- ด าเนินงานกิจกรรมจัดท า
เล่มหลักสูตร 

ขั้นการประเมินผลโครงการ 

- จัดท าสรุปผลการ 

ด าเนินการโครงการเพื่อเสนอต่อ
ผู้ บ ริ ห ารน า เ สนอผลการจัด
โครงการต่อทุกคนในสถานศึกษา 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

320 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

180 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 

 

 ต.ค.62-

ก.ย.63 

 
 
 

ก.ย.63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม - 320 180 -    



 
 

2. ครูปฐมวัยได้หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 
2561 ที่สามารถน าไปใช้ ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม
กับการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัย 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

หลักสูตรปฐมวัยไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

ศึกษา สอบถาม ประชากรในท้องถิ่น และปรับปรุง
หลักสตูรให้ครอบคลมุพัฒนาทั้ง 4 ด้านเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มีความ สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  

7.2 ครูผู้สอนสามารถตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก และกระบวนการจัดการหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2561 ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

7.3 ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ การพัฒนาศักยภาพรอบด้านของ
เด็กปฐมวัย 

 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 

      ( นางสาวกรรณิการ์  เมืองมลู )                            ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
                       ครู                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  

 

   ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( นายสฤษฎ์   ฉิมพาลี ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้ันหม้อ  



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสตูรระดับขั้นพื้นฐาน  

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2  
  ข้อที ่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

   ข้อที่ 4 ส่งเสรมิให้สถานศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ใหม่     ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเกศณี         เกตุด ี
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ถื อ เ ป็ น หั ว ใ จ ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด    
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินผลของสถานศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าการ 

น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  นอกจากน้ีครูผู้สอนไม่ได้จบตรงตามสาระ 

การเรียนรู้ที่สอน จึงขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา   ดังนั้นฝ่ายบริหารงาน
วิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและเกิดความสอดคล้องกับผู้เรียน
มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผูเ้รียน 

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 



 
 

3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นมาตรฐาน ผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  3,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนิน 
งาน 

สถานที ่
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียมการ        

 

ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 
วางแผนการด าเนินงานและ
มอบหมายงาน 

- - - - มี.ค 63 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเกศณ ี

2 ขั้นด าเนินการ        

 

- ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 
รวบรวมและเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
การจัดท ารูปเล่ม เช่นกระดาษ ,หมึก
เครื่องปริ้น 

- เข้าเล่มหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

1,500 

1,500 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

มี.ค. 63 -
พ.ค. 63 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูเกศณ ี

3 ขั้นประเมินผลการด าเนินการ        

 
จัดท าสรุปโครงการและพัฒนา PDCA 

เป็นรูปเล่ม 
- - - - ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูเกศณ ี

รวม  1,500 1,500     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - 1,500 1,500 - - - - 

 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)  



 
 

 มีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้   แบบรายงานการจดัท าหลักสูตร 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น   
ผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 

 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

    ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนของครู เนื่องจากครู
บางท่านสอนไม่ตรงวิชาเอกของตนเอง 
 

     จัดท าและเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อให้ครูไดศ้ึกษาและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่หลกัสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผู้เรียน 

 7.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาก าหนด 

 7.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวเกศณี      เกตุดี )                                         ( นางกาญจน์กนก    รัตนดาราโชค ) 
  ครูผู้ช่วย                                   (หัวหน้างานบริหารวิชาการ) 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                     (  ) แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  ( ) นโยบาย สพฐ. 
นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
   ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรรณาภรณ์  พุฒชงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้อธิบายถึงความส าคัญของภาษาไทยไว้ว่าภาษาไทย
เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนใน
ชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  

จากความส าคัญดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมวันสุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับ
ทักษะวิชาภาษาไทยและเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญามีความสุข  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการใช้ภาษาไทย 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดรู้้จักวิธีการใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  

2.3 เพื่อให้นักเรียนไดม้ีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและทักษะในการสื่อสาร 

2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 



 
 

2.5 เพื่อสืบทอดภาษาไทย 

2.6 เพื่อให้นักเรียนน าทักษะความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหมอ้  จ านวน 507   คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและทักษะในการสื่อสาร   
นักเรียนได้รู้จักวิธีการใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาไทย และสามารถ
น าทักษะความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   รวมถึงมีความมั่นใจ 
ความคิดสร้างสรรค์  และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  7,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง

ตารางต่อไปนี้ 
 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัด
กิจกรรม 

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครูกลุม่
สาระฯ 

2 ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
และประชาสัมพันธ์ ในการ  จัด
กิ จ ก ร ร ม วั น สุ น ท ร ภู่  แ ล ะ วั น
ภาษาไทย  ดังต่อไปนี ้
- กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ 
- กิจกรรมแต่งค าขวัญ 

- กิจกรรมคัดลายมือ 

- กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ 
- กิจกรรมเล่านิทาน 

- กิจกรรมวาดภาพ 

- กิจกรรมต่อค าคม 

- กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง 

- กิจกรรมตอบค าถาม 

- การด าเนินการซื้ออุปกรณ์ 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ค.63 

30ส.ค.63 
 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูกลุ่ม
สาระฯ 

3 ติดตาม/ประเมินผล/ 
รายงานผล 

- - - - 30 ก.ย.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกรรณา
ภรณ์ 

รวม   7,000     



 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - 6,000 1,000 - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  จ านวน  507 คน  
เข้าร่วมโครงการ 

 

- การสังเกต 

- แบบประเมิน 

- ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

           นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้รับความรู้
เกี่ยวกับวันภาษาไทย  มีทักษะการใช้ภาษาไทยใน      
การสื่อสารและเห็นคุณค่าความส าคัญของภาษาไทย  

 

- การสังเกต 

- แบบประเมิน 

- ผลงานนักเรียน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 

- ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม 

 

- สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนให้มีความรับผิดชอบ
มองเห็นความสามารถของตนเอง 
- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและทักษะในการสื่อสาร  นักเรียนได้รู้วิธีการ      ใช้ภาษาไทยและสามารถ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เห็นความส าคัญของการ ใช้ภาษาไทย และสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมีความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวกรรณาภรณ์ พุฒชงค์)                                     (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
             ครู                                            หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์  
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
  ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางคณิตฐา  บุญพลู และคณะครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

ในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้น  พัฒนาความสามารถหลายด้านอันได้แก่  ความสามารถในการส ารวจ  การตั้งข้อคาดเดา  การ
ให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการเช่ือมโยง  ความรู้และความสามารถดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
บุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการ  นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ  แต่จากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนและจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี
เท่าที่ควร  ดังนั้นการจัดจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการที่จะให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ และมีความรักในวิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้าน     การแก้ปัญหา  การ
เชื่อมโยงความรู้  และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ และมีความรักในวิชาคณิตศาสตร์ 



 
 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกระดับชั้น 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ทุกคน 

        3.2.3  นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  12,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสด ุ อื่นๆ 

1 ประชุมวางแผนกับคณะครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู   
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร ์
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น

หม้อ 

ครูคณติฐา 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - - - - 4 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมทักษะคณิตคิดในใจ/คณิต
คิดเลขเร็ว/ท่องสูตรคูณ 
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เช่น A-Math ซูโดก ุ

-  กิ จ ก ร ร ม แ ก้ ไ ข แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

- - 12,000 
 
 

- 1 พ.ย.62- 30 

ก.ย.63 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู   
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร ์

5 สรุป ประเมินผลและรายงานผล        - - - - 30 ก.ย.63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

รวม   12,000     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 7,000 - -  - 7,000 - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ทุกระดับชั้น 
 

 

การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกระดับชั้น ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 70 เกิด
ทักษะการคิด วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

 

- การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- การท าแบบทดสอบ/ข้อสอบ 

 



 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหาจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่นักเรียนไม่
ค่อยคิดหาค าตอบ เพราะไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเนื่องจากคิด
ว่ามันยากและขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ทาง
คณิตศาสตร์และจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ผ่านเกณฑป์ระเมินร้อยละ 70 

7.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
7.3 นักเรียนโรงเรียนบา้นปั้นหม้อ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 

          (นางคณิตฐา  บุญพูล)                                        (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
   ครูช านาญการ                                         หัวหนา้งานบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2  
  ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
  ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
  ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

   ข้อที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ               ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตั้งค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มี
การคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ การส ารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็น
สากลและท้องถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบค าถามหรือแก้ปัญหา  ซึ่งจะน าไปสู่องค์
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ   
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ทักษะ กระบวนการ และวิธีทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ แต่จากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนและจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง



 
 
การศึกษาระดับชาติ  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการที่จะให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ และมีความรักในวิชา
วิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ และมีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
มีความสนใจในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มากข้ึน  
3.2  ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    มีเจต
คติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ มีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น    

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด

การใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2. 
 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
   2.1  กิจกรรม สัปดาห์
วิทยาศาสตร์        

- - 
 
 

1,500 
 

- 
 
 

1,500 
 

- ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

คูรพรทิพย์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
3. 

   2.2 น านักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ม.บูรพา ม.ราชภัฎร าไพพรรณี       
   2.3  กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
   2.4  กิจกรรมนักบินน้อย 
สพฐ. 
ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 

2,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 
 
 

1,000 

รวม  3,500 4,500     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1,000 - - - - - - 2,000 - 5,000 - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

- นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 

- สังเกต/สอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

- นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถ 
น าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 

- ทดสอบ 

 

- สังเกต 
 

- สังเกต/สอบถาม 

 

 



 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนบางกลุ่มยังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ดีเท่าที่ควร ขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ในการค้นคว้าหา
ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

- สร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์มากข้ึน จัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะแก่
วัยของผู้เรียนเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

 7.2 นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
 7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ และมีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 7.4 นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม )                                 (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
  คร ู                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที ่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม    มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21   
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562  สิ้นสุด  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการศึกษาว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็น

โครงการที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มคีวามรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความส านึกรักในชาติ 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 



 
 
        3.1.1 นักเรียนโรงเรยีนบ้านปัน้หม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.2.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรอ้ยละ 80 เกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.3 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดี มีความส านึกรักในชาติ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  14,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดงั
ตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียมการ        

 

ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัด
กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ 

- - - - ต.ค.62 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

2 ขั้นด าเนินการ        

 

ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
- จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ (แผนที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพโลก ประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป
แอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย)  
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย เก๋
ไก๋อย่างยั่งยืน 

-  กิ จ ก ร ร ม เ ปิ ด บ้ า น วิ ช า ก า ร 
(ประชาคมอาเซียน) 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ต.ค.62 -
ก.พ.63 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูเปรมหทัย 

3 ขั้นประเมินผลการด าเนินการ        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

- - - - ก.ย.63 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

รวม   14,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 12,000 1,000 1,000 - - - - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ  

 

- การสังเกต 

- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้ 

 

- แบบสอบถาม 

- ผลงานนักเรยีน 

- ภาพถ่าย 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนเป็นผู้มคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.2 นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดี มคีวามส านึกรักในชาติ 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร )    ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค ) 
  ครูผู้ช่วย                                    หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองกลยุทธ์  สพป.จันทบุรี  เขต 2  

 ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ นับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างเสริมกระบวนคิด  สร้างสรรค์  จินตนาการ เป็น
สื่อกลางที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึก  สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม เพื่อจรรโลงจิตใจทุกสังคมให้เกิดความสุนทรียภาพของชีวิต    
และยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ยากที่จะแยกจากกันได้  เป็นการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ความคิด  การพูด  การเขียน  การประดิษฐ์  การแสดงและการขับร้อง ฉะนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรยีนรู้  และพัฒนาทักษะความรู้  
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  พร้อมทั้งได้พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ สังคม  สติปัญญาและยังได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ อันเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้ยั่งยืน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
       2.1    เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
          2.2    เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิป์ 
 2.3    เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านกึในการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดี 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต (Output) 
3.1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.1.2 นักเรียนมีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 



 
 

3.1.3 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.1.4 นักเรียนมีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส านึกในการสืบสานวัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ 
3.1.5 นักเรียนมีความพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

3.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
3.2.1 นักเรียนร้อยละ 75 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.2.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.2.4 นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส านึกในการสืบสานวัฒนธรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.2.5 นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

4. กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้   

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่น ๆ 

1. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทย 
– สากลจัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทย สากล  
- กิจกรรมส่งเสริมร าพื้นบ้าน 
- กิจกรรมส่งเสริมการแสดง
ก า ร ร า น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

- - 25,000 - 1 ตุลาคม 2562 
– 

30 กันยายน 
2563 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

น.ส.ขนิษฐา  
วิทยรัตน ์

 รวม   25,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 25,000           

 
 



 
 
5.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต(Out Put) 
  -  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ  
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส านึกใน
การสืบสานวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

 

ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
ส ารวจนักเรียน 

 

ส ารวจนักเรียน 
 

ส ารวจนักเรียน 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

  
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์(Out comes) 
  -  นักเรียนร้อยละ 75 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 75 มีความช่ืนชอบ ช่ืนชม สนใจด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 75 มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน ด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส านึกใน
การสืบสานวัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

 

ส ารวจนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
ส ารวจนักเรียน 

 

ส ารวจนักเรียน 
 

ส ารวจนักเรียน 

 
 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

 

แบบส ารวจ 

  
 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 



 
 
6.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- - 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        7.1 นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านความคดิ อารมณ์ จากศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

 7.2 นักเรียนได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น า ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 7.3 นักเรียนกล้าแสดงออกในการแสดงผลงานของตนด้านศลิปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 
 7.4 นักเรียนได้รบัค ายกย่องชมเชยหรือรางวัลจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

 7.5 นักเรียนมสีุนทรภีาพและลักษณะนสิัยด้านศลิปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน ์)    ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค ) 
  ครูผู้ช่วย                                    หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตลุาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545  มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  การแข่ งขันทักษะวิชาชีพ   การเข้าค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีสื่ ออุปกรณ์ที่
เพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 

2.2 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

2.3 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 70 

3.1.2 มีสื่อการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอ ร้อยละ 100  

3.1.3 ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100  

3.2  เชิงคุณภาพ 



 
 
         3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         3.2.2 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

         3.2.3 ครูมีทักษะและกระบวนการการจดัการเรียนการสอน อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  3,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1,500 - - - - - - 1,500 - - - - 

 
 
 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ปั้ น ห ม้ อ   จ า น วน   507 ค น 
เข้าร่วมโครงการ  ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพียงพอ 

 

- แบบเช็คเวลาเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  

- การสังเกต 

- แบบประเมิน 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ  

ระยะเวลา 

 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 

ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 

1. 

2. 
 
 

3. 

ประชุมครูวางแผน/เสนอโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการ 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

3,000 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

ต.ค. 62 - 

ก.ย.63 

 
 

ก.ย.63 

ครูพุทธชาติ 
ครูพุทธชาติ 

 
 

ครูพุทธชาติ 

 รวม  3,000    



 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

- ผลงานนักเรียน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มีการช ารุดจนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

หมั่นตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อยู่เสมอ หากพบว่าช ารุด
ต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพสูงข้ึนและมีมาตรฐานระดับสากล 

7.2 ครูและบุคลากรมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างเพียงพอ 

7.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช)                                 (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
         ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
  ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกชพร พุทธชาติ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

การอาศัยอยู่ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลก และการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากสภาพปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนการสนทนากับเจ้าของภาษาในการใช้ชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม จ านวน 2 
กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมภาษาอังกฤษน่ารู้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ 
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส เนื่องด้วยเป็นวันที่มีความส าคัญอีกวันหนึ่งของชาวตะวันตกและผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยวัน
ดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี้ คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 
ธันวาคม ค าว่า คริสต์มาส เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes 
Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติ
กันในวันคริสต์มาส ค าว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษา 
อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และค านี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นค าว่า Christmas ค าทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ 
คือ Merry Christmas ค าว่า  Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น ค านี้
จึงเป็นค าที่ใช้อวยพรผู้ อ่ืน หมายความว่า ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาล



 
 
คริสต์มาส นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากวันคริสต์มาสแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวันส าคัญของคนไทยและคนทั่วโลกเช่นเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 

2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกีย่วกับวันครสิต์มาส 

2.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง 

2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 
        3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น  
                 3.2.2 นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา  

        3.2.3 นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และใช้โอกาสนี้ในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  10,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 ประชุมวางแผนกับคณะครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครูกลุม่
สาระฯ 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - - - - 4 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร 

4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษน่ารู้ 
 

- - 
 

1,000 

- 
 

5,000 
4,000 

 

-  
 

25 ธ.ค.62 

1 พ.ย.62- 30 

ก.ย.63 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครูกลุม่
สาระการเรียนรู้

ภาษา 

ต่างประเทศ 



 
 

5 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - - - 30 ก.ย. 63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 10,000 - -  - - - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 และกิจกรรมภาษาอังกฤษน่ารู้  

 

- สังเกต/ซักถาม และประเมินผล 

- แบบทดสอบ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความรู้  ความเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความสนุกสนานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
บนเวที Christmas 2019 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้นจากเดิม ร้อยละ 3 

 

- ผลงานนักเรียน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ไม่กล้าพูด  เพราะ
กลัวพูดผิด หรือกังวลการใช้โครงสร้าง ไวยากรณ์มากเกินไป 

จัดกิจกรรมการพดูภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุกๆวันอังคาร 
เน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

7.2 นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม บนเวที Christmas 2019 

7.3 นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 



 
 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวกชพร  พุทธชาติ)                                     (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
   ครูช านาญการ                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์                      

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคม แห่งการเรียนรู ้ 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
 ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ) 
ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

   ข้อที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22  ,23  , 24 และ มาตรา 26 ได้ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียน             เป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มี
ความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
ฝึกการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนา โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET และ NT) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

 3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 



 
 

       3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ป.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ NT )  เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3  

ในทุกกลุ่มสาระ 

        3.1.3 ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรยีน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาท าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       3.2.2 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

       3.3.3 ครูมีรายงานวิจัยในช้ันเรยีนและสามารถน าผลไปปรับปรุงให้ผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  69,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                          

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ     ต.ค.62  ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 
ครูกาญจน์กนก 

2.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ต.ค.62 ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

3. ด าเนินกิจกรรม / งาน 

1. กิจกรรมสอนเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

- กิจกรรม “การอ่าน –เขียน” 

- กิจกรรม “คณิตคิดค านวณ” 

- กิจกรรม“อังกฤษน่ารู้” 

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 

3. กิ จ ก ร ร ม  ติ ว เ ข้ ม  ( O-net) 
(  NT )  
4. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

5. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
3,000 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

30,000 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค.62-ก.ย. 
63 
 
 

ต.ค.62- 

ม.ค.63 

 

ต.ค.62-ก.ย. 
63 

มี.ค.63,ก.ย.63 

ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

คณะครูโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

4. ประเมินผลโครงการ     ก.ย.63 ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ     ก.ย.63 ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

รวม  10,000 59,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 13,000 14,000 5,000 4,500 - 20,000 - 4,000 - 8,500 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ 
NT )  เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 3  ในทุกกลุ่มสาระ 

3.ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 

ภาคเรียน 

 

- วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- วัดและประเมินระดับชาติ (O-NET และ NT ) 
- ส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาท าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

3.ครูมีรายงานวิจัยในช้ันเรียนและสามารถน าผลไปปรับปรุง
ให้ผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น 

 

- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1.การเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET และ NT ) ไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง(นักเรียนช้ัน ป.3,ป.6 และ ม.3) ไม่ใช่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเดิม 

1.ครูผู้สอนต้องท าการวิเคราะห์ผู้ เรียน วิเคราะห์
ข้อสอบ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

7.2  สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7.3  นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะส าคัญและผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

7.4  ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 
ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

    ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค)                        ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค) 
    ครูช านาญการ                                               หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 



 
 
ชื่อโครงการ  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

แผนงาน       บริหารงานวิชาการ  

สนองผลผลิตท่ี 2       การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (   ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ  

 (   ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน 

   ข้อที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม             มาตรฐานการศึกษา 
และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิ ถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์ตรง และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อันจะแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของตนเอง  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดให้มีเวทีประกวด/แข่งขัน และคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2563  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรฯ  มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 



 
 
      2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงาน รวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดจัดขึ้น  
3.1.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานร้อยละ 50   ขึ้นไป 

3.1.3 นักเรียนที่เข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานในระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองไม่น้อยกว่า 3  รายการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู นักเรียน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศน าความรู้ และทักษะ ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  ได้ร้อยละ 100 
3.2.2 ครู  นักเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมงานอาชีพต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  ร้อยละ 100 

3.2.3 นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  36,500  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนนิงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ     ต.ค.62  ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูกาญจน์กนก 

2. ประ ชุม ช้ีแจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูกาญจน์กนก 

3. ด าเนินกิจกรรม / งาน 

1.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
3.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ศูนย์ประสานงานชายแดนฯ 

 
 
 
 
 
 

 
6,500 

 
8,000 

 
 

10,000 
 

 
2,000 

 
10,000 

  

พ.ย.62 

 

ธ.ค.62 

 
 

ก.ย.63 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ คณะครูโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

4. ประเมินผลโครงการ     ก.ย.63 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูกาญจน์กนก 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ     ก.ย.63 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูกาญจน์กนก 

รวม  24,500 12,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 6,500 10,000 - - - - - - - - 20,000 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

1.นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2.นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานร้อยละ 

50   ขึ้นไป 

3.นักเรียนที่แข่งขันในระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับรางวัลชนะเลศิเหรียญทองไม่นอ้ย
กว่า 3  รายการ 

 

- ประกวด/แข่งขัน       

- ผลการแข่งขัน 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครู นักเรียน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ
ผู้ เ รี ยนสู่ ความ เป็น เลิ ศ  น าความรู้  และทักษะ ไปใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
และหัตถกรรม งานอาชีพ ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพได้  

3.นักเรียนทุกคนที่ เข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

- ความพึงพอใจของผู้ได้รับรางวัล 

- สัมภาษณ์ / สังเกต 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1.ก าหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับศูนย์ประสานงาน 
และระดับเขตพื้นที่  ไม่มีความชัดเจนเท่าท่ีควร มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง อาจส่งผลต่อตารางการฝึกซ้อมของนักเรียน 

2.การฝึกซ้อมนักเรียนบางกิจกรรมอาจต้องใช้เวลาหลังเลิก
เรียนหรือวันหยุด  อาจมีกรณีนักเรียนให้ข้อมูลเท็จหรือไม่แจ้ง
ผู้ปกครองในการมาฝึกซ้อม 

1.ครูและนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม
อยู่เสมอ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขัน 

 

2.ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมท าหนังสือแจ้งและขออนุญาต
ผู้ปกครองให้ถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศ 



 
 

7.2 นักเรียนและครู มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จากกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีแผนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในช้ันเรียน 

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

    ( นางกาญจน์กนก   รัตนดาราโชค)                        ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค) 
  ครูช านาญการ                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านการอ่านเขียน   
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
  ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรยีน ผู้บรหิาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรรณาภรณ์  พุฒชงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ .ศ.2552-2561) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายให้นักเรียนทุกคนสามารถ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีคุณลักษณะ     ที่พ่ึงประสงค์  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนด้านการอ่านคล่อง   เขียนคล่อง พัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ใช้แหล่งเรียนรู้  สื่อ  เทคโนโลยีใน  การ
จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน     

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ จึงได้ก าหนดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่คล่อง การเขียนไม่คล่อง ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาในการอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง 

2.2 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน 

2.3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในด้านการอ่าน การเขียนใหสู้งขึ้น  

2.3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้าน NT และ O-NET ให้สูงข้ึน 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปัน้หม้อ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและทักษะในการสื่อสาร  นักเรียนได้
รู้จักวิธีการใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาไทย และสามารถน าทักษะ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   รวมถึงมีความมั่นใจ ความคิด
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  20,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
สถานท่ี 

ด าเนินงาน 
ผู้รับ              

ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 ขั้ น ตอนกา ร เ ตรี ย ม ง าน/วา ง
แผนการจัดกิจกรรม 

- ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ ร่าง
โครงการ 

- ก าหนดกิจกรรม วางแผนงาน
และมอบหมายงาน 

-  เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ อ นุ มั ติ
โครงการ  

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครูกลุ่ม
สาระฯ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

- ครูประจ าช้ันรับผิดชอบนักเรียน
ที่มีปัญหาการอ่าน  การเขียน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ
นวัตกรรม การแก้ปัญหา นักเรียน
อ่าน  
ไ ม่ ค ล่ อ ง  เ ขี ย น ไ ม่ ค ล่ อ ง  ใ ห้
เหมาะสม 

- ทดสอบและใช้เครื่องมือวัดผล
การอ่านเขียน 

   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1 พ.ย.62- 
30 ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระฯ 

 
 
 
 
 
 

ครูกรรณาภรณ์ 

3 ติดตาม/ประเมินผล/ 
รายงานผล 

- - - - 30 ก.ย.63 

 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกรรณาภรณ ์



 
 

รวม  10,000 10,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

      นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ช้ันประถมศึกษา     ปีที่ 1 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

-การสังเกต 

-แบบประเมิน 

-ผลงานนักเรยีน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

       นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านการเขียน มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และมีผลสัมฤทธ์ิใน
ด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลสัมฤทธ์ิ  NT และ O-NET สูงขึ้น 

 

-การสังเกต 

-แบบประเมิน 

-ผลงานนักเรยีน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 

- ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม 

 

- สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนให้มีความรับผิดชอบ
มองเห็นความสามารถของตนเอง 

- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 



 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีพัฒนาการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน  มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  และ             มีผลสัมฤทธิ์ในด้าน
การอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนได้รู้วิธีการ  ใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้   อย่างถูกต้อง  เห็นความส าคัญของการ  ใช้ภาษาไทย 
และสามารถน าทักษะความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม    รวมถึงมีความมั่นใจ 
ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

        (นางสาวกรรณาภรณ์ พุฒชงค์)                                     (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
             ครู                                            หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 

    ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
                    ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ( ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ( ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
  ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 
  ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 
  ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 
  ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอารยา  ศรสีิทธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตลุาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  

1. หลักการและเหตุผล                                           

 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส าคัญของการด าเนินงาน   ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบว นการบริหาร 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้ มีสมบูรณทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัด
การศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า  
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ
สูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยังไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาได้ทุกด้าน ซึ่งโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียน
สามร้อยยอดวิทยาคมยูในระดับที่ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และด้านการบริหาร
จัดการ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของ

 



 
 
หลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้
สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรยีนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ตม็ตามศักยภาพ 

 2.2 ครูจัดการสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน 

 2.4 เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน 

 2.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 มีการประชุมก่อนเปดิและปดิเรียนภาคเรียนทุกภาคเรยีน 

 3.1.2 นิเทศติดตามในดา้นการจดัการเรยีนการสอนของครู จ านวน 24 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ค รู ผู้ ส อ น  24 ค น  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี ร้อยละ70 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 



 
 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานที ่
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

- ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาและสพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ
โครงการ 

- ศึกษาผลการด าเนินงานของโครงการ
ในปีท่ีผ่านมา  

    

1 ต.ค. 62- 30 
เม.ย. 63 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

นางสาว
อารยา  ศรี

สิทธ์ิ 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ     1 ต.ค. 62- 30 
เม.ย. 63 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     

4. กิจกรรมการนิเทศ  
- นิเทศช้ันเรียน 

- นิเทศการสอน 

- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก จัดท าแบบ
บันทึกการนิเทศ 

   
 
 

1,500 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
2563 

5. สรุปประเมินโครงการ     มี.ค. 63 

6. จัดท ารายงานโครงการ น าเสนอฝา่ย
บริหาร 

- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก 

  
 

500 

  
มี.ค. 63 

รวม  500 1,500     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 500 - - 1,000 - - 500 

5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 1. ครูผู้สอน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัด
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85 

2. ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การนิเทศช้ันเรียน และการ
นิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ ์



 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผนและสู่การ
แก้ไขและพัฒนา 

2. มีแผนการนิเทศการอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประเมินผล
การนิเทศมีการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ ์



 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1. การด าเนินงานตลอดโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดช่วง
ระยะเวลาไว้ 

 

2. ภารกิจงานอ่ืนๆ มากส่งผลให้การนิเทศไม่เป็นไปตามปฏิทินการ
นิเทศ 

1. บูรณาการงานอื่นๆที่ ไม่ส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับงานปกติโดยเน้นการ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร 

2. ปรับตารางปฏิทินการนิเทศ ยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีผลที่คาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 7.1 ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 7.2 ครูมีขวัญก าลังใจ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 7.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวอารยา  ศรีสิทธ์ิ)                                      (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
 ครูช านาญการ                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ     ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  

แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2      การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(   ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 (   ) นโยบาย สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
 ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ

มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่    ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  

1. หลักการและเหตุผล                                           

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นกรอบวิสัยทัศน์
ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะด้ านการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยี  สารสนเทศทักษะด้านการท างาน ทักษะที่น าไปใช้ได้จริงในการด ารงชีวิต และเพื่อให้การจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
ในการลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ 

การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีความหมายดังนี้ 
 1. ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ 
เช่นการบรรยาย การสาธิต การศึกษาในความรู้ให้น้อยลง 

 2. เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรงการคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม 
เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลายมากข้ึน 

 3. การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง 
และเพิ่มเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความ
ส น ใ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ค ว า ม ถ นั ด ไ ด้ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ  ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ทักษะชีวิต การท างานเป็นทีม ความมีน้ าใจ และมีความสุขในการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ต้องอยู่ภายใต้แนวคิด ดังนี้ 
  -  เป็นกิจกรรมที่เป็นทางเลือก สนองความสนใจความถนัดของผูเ้รยีน 

  -  เป็นกิจกรรมเรียนรู้หลักการ สรา้งความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม 



 
 

-  เป็นการลงมือปฏิบตัิ สรา้งความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น  อิสระ และปลอดภัย                         
             -  เป็นการลดบทบาทของครู จากผูส้อนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coach & mentor) 
  -  เป็นกิจกรรมที่ใช้การประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพท่ีแท้จรงิ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบในการก าหนดรูปแบบ วิธีการ กระบวนการในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุน การก ากับ 
นิเทศติดตาม และการวัดประเมินผล 

2.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และใช้พัฒนา
นักเรียนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นท่ีพอใจของโรงเรียนและผู้ปกครอง 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านป้ันหม้อระดับชั้น ป.1–ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

3.1.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป้ันหม้อสามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ ร้อยละ 80 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหมอ้ระดับช้ัน ป.1–ม. 3 ทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 

3.2.2 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้าร่วมและด าเนินกจิกรรมตามโครงการอยา่งมีความสขุ 

3.2.3 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสรมิทักษะด้านความรู้และด้านอาชีพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน   4,000   บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 ประชุมเตรียมการ - - - - 1 ต.ค.62 โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

 
 

กนกวรรณ 
และ 

คณะคร ู

2 เสนอโครงการ - - - - 1 พ.ย.62 

3 ครู คัดเลือกและออกแบบกิจกรรม - - - -  1 ธ.ค. 62 

4 

จั ด กิ จ ก ร รมต ามแผนการจั ด
กิจกรรมดังนี้ 
1.กิจกรรมเพิ่มเติมการอ่านเขียน 

2.กิจกรรมเพิ่มเติมการคิดค านวณ 

3.กิจกรรมอังกฤษน่ารู้ 
4. กิจกรรมท าพวงมาลัย 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

4,000 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 ม.ค. 63-1 

ก.ย. 63 



 
 

5 
สรุป ประเมินผลและรายงานผล
โครงการ        

- - - - 
30 ก.ย.63   

รวม    4,000 -    
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 4,000 - - - - - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

1. ได้ เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสม 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. มีการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. มีความสุขในการเรียนรู้ 

 

- การสังเกต 

 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้ความสามารถและ
ได้ รับพัฒนาทักษะกระบวนการทั้ ง  4H (Head, Heart, Hand, 

Health) ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีความสุขในการเรียน
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ 

 

- การสังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ผลงานนักเรยีน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ครูผู้สอนขาดความรู้ทักษะในการออกแบบกิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบท้ัง 4 ด้าน  

ครูผูส้อนจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในด้านการเรียนรู้และความรู้ด้านอาชีพ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีการจัดการและการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 



 
 
ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        (  นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง   )                     ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค) 
  ครูผู้ช่วย                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ( ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ( ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
  ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
  ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
  ข้อที ่3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
  ข้อที ่4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอารยา  ศรสีิทธ์ิ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตลุาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  

1. หลักการและเหตุผล                                           

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  ว่าเป็นการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาโดยระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งมีกระบวนการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  และการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สถานศึกษายึดหลักการมีสว่นร่วมของชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการส่งเสริม  สนับสนุน
และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน  
 2.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 
 
 2.3 เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้ัง2 ระดับ 

 3.1.2 มีแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา พัฒนางาน ทั้ง 5 งาน 

 3.1.3 มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 

 3.1.4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 มีมาตรฐานสถานศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการผู้เรยีน 

  3.2.2 มีแผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาที่ครอบคลุมภารกิจ 

  3.2.3 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา การศึ กษา ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  3.2.4 มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามมีประสิทธิภาพ 

  3.2.5 มีระบบการประกันคณุภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  3.2.6 จัดท ารายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานที ่
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

- ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา/กลยุทธ์ 

- ประเมินผลโครงการ 

- การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก 

การประเมินคุณภาพภายในและรายงาน
คุณภาพภายในประจ าปี 

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมประกันคุณภาพภายนอก 

- รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับ
การประเมิน 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

7,000 
 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

นางสาว
อารยา 

ศรีสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานที ่
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

 
 

5. 

- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก 

- ประสานความร่วมมือชุมชนเพื่อรอ
รับการประเมิน 

- การประเมินคุณภาพภาพนอก 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จั ด ท า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศทุกงาน 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

รวม  2,000 8,000     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1,000  1,000   8,000  

 



 
 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

3. โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมภาระงานและ สามารถน ามาใช้งานได้ 

4. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในการก ากับติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนรวมทั้งการก ากับติดตามให้ความเห็นชอบและพอใจ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/ประเมนิโครงการ 

 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 
 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

- สอบถาม สัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

2. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นระบบครอบคลุมภาระ
งานและสามารถน ามาใช้งานได้ 

3. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในครอบคลุมทุกภาระ
งานและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรอง
จากการประเมินภายนอก 

5. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 
 

 
 



 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1. การด าเนินงานตลอดโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดช่วง
ระยะเวลาไว้ 

 

2. ภารกิจงานอื่นๆ มากส่งผลให้ความร่วมมือของบุคลากรใน
โรงเรียนมีน้อย 

1. บูรณาการงานอ่ืนๆที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกับงานปกติโดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร 

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประเมินที่มีคุณภาพ
และมีจิตอาสา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มผีลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ดงันี้ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบประกันคณุภาพในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 7.2 โรงเรียนไดร้ับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาทั้งโดยวิธกีารประเมินตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 7.3 โรงเรียนและนักเรียนมคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวอารยา  ศรีสิทธ์ิ)                                      (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
 ครูช านาญการ                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
ข้อที ่1 พัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1)  

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
    ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่          ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกวรรณ   ชินธุวงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 62  สิ้นสุด 30 กันยายน 63 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเดก็ในอนาคต เปน็ผูท้ี่
มีความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมือง ที่สมบูรณ์จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพ
ในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตาม
เป้าหมายของหลักสูตรซึ่งก าหนดไว้ ในเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-

6 มีความสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  มีทักษะการคิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย คุณลักษณะช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3       มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขึ้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความ                เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมีคุณลักษณะที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะ ในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงช้ัน ดังนี้                ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เน้นความใฝ่ดี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-6 ใฝ่เรียนรู้  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยู่อย่างพอเพียง   
 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่าน     ท าให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมตา่ง ๆ รวมทั้งช่วยใน            การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่

 



 
 
สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การ
อ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรยีน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของ
การจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้
ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุด
ของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การ
อ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ   นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิด
เป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประการเจตนารมณ์ ให้ปี “2549 เป็นปีแห่งการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์   ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียน
การสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ และพัฒนาห้องสมุด บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบและสะดวกในการใช้บริการ 

 2.2 เพื่อจัดหาเอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน 

 2.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 2.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้
จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

 2.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะกับการอ่านหนังสือ 

3.1.2 ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีสิ่งพิมพ์ให้บริการเพิ่มขึ้น 

3.1.3 นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

3.1.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดร้อยละ  85 

3.1.5 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอดปีการศึกษา 

3.2  เชิงคุณภาพ 



 
 

3.2.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศและสถานท่ีดี และเหมาะสม                

3.2.2 ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีให้บริการ 

3.2.3 ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมลูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.2.4 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านและรักการอ่านมากขึ้น 

3.2.5 นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆได ้

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  25,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี ้

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เขียนและการฟัง 

1. กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 

2. กิจกรรมเปิดโลกสารคด ี

3. กิจกรรมหนังสือพูดได ้
4. กิจกรรมยอดนักอ่าน 

5. กิจกรรมสรุปข่าวเล่าเรื่อง 
6. กิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว ์

7. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ 

   
 

10,000 

  
 
 
 

1 พฤศจิกายน 62  
สิ้นสุด 30 

กันยายน 63 

 
 
 
 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
 
 
 

นางสาว
กนกวรรณ    
ชินธวุงษ์ 

2 จัดห้องสมดุโรงเรียนให้มีชีวิต  
และเป็นแหล่งเรยีนรู้ของนักเรยีน 

(พัฒนาห้องสมุด) 

 15,000   

รวม  15,000 10,000     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 5,000 - - 10,000 - - 5,000 - - 5,000 - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 



 
 
ผลผลิต (Outputs) 
       นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้ง
ค าถามเพื่อหาเหตุผล นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน สะดวกและเพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ครูบุคลากร และนักเรียน 

 

- ส ารวจจ านวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุด 
- ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
(ช้ินงานนักเรียน) 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
- สอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวบรวมสื่อ 
นวัตกรรม ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุดควบคู่กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น สามารถปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อกา
รพริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

- ผลงาน/ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

- สื่อนวัตกรรม/กิจกรรม 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

     ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากงบประมาณ/
การเงินของห้องสมุด เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศไม่ เพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น 

     วิเคราะห์ความต้องการในการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7. 1 ห้องสมุดเป็นระบบ  และสะดวกในการใช้บริการ 

 7.2 เอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 7.3 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 7.4 ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 7.5 นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน ์
 7.6 นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน 

ตามความคิดของนักเรียนได้ 
 7.7 นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมดุ และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

 
ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวกนกวรรณ   ชินธุวงษ์ )                         (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
  ครูผู้ช่วย                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 
 



 
 
ชื่อโครงการ          พัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ ์  

แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ()  ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

 ()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ()  นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
 ข้อที ่4  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)  
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2   พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า 

ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตลุาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 ปัจจุบันการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ 
นั้นปัจจัยหนึ่งท่ีจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็คืออุปกรณ์สื่อในห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งถึงแม้
ในช่วงปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดซื้อและจัดท าสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รวมถึงพัฒนาสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ไปแล้วหลายจุดก็ตาม แต่ยังมีส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และฝ่ายบริหารวิชาการ จึงจัดท าโครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเสยีง ส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

     2.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บรกิารด้านโสตทัศนูปกรณ ์

2.3 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 

 
 

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 มีอุปกรณส์ื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 



 
 

3.2.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  100,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

 

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา 

- ส ารวจปัญหาความต้องด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน 
- ด าเนินการพัฒนาระบบ งาน
โสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบขยายเสียงให้
ครอบคลุมภายในโรงเรียน 

2) พัฒนาระบบเครือข่ายและ
สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ใ ห้
ครอบคลุมภายในโรงเรียน  

3) อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 

4) พัฒนาอุปกรณ์สื่อภายใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

- ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

25,000 

 
 

10,000 

 
 

5,000 

60,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62 -
มี.ค. 63 

 

ต.ค. 62 -
มี.ค. 63 

 

ม.ค.-ก.ค.63 

ต.ค. 62 -
ส.ค. 63 

 

โรงเรียน 

บ้านปั้นหม้อ 
สุรพงษ์  

รวม   100,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 20,000 - - 20,000 60,000 - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)  

- ส ารวจ 



 
 

มีอุปกรณ์ สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนทุกกิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 -  อุ ปก รณ์ สื่ อ และ โสตทั ศนู ปกรณ์ เพื่ อก ารศึ กษามี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

- สังเกต 

 

- ประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- อุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างน้อย  และราคาในการซ่อมบ ารุงค่อนข้างแพง 

 

- รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนใช้งานอุปกรณ์สื่อ
และโสตทัศนูปกรณ์อย่างรู้ค่า ปฏิบัติตามค าแนะน าและ
วิธีใช้งานเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีระบบมีอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

     7.2. อุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        ( นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า )                                 ( นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
     ครูช านาญการ                                   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ           การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  

แผนงาน  บริหารงานวิชาการ 
สนองผลผลิตท่ี 2       การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
ข้อที ่1  เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
ข้อที่ 1  พัฒนาการบริหารจดัการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
ข้อที่ 2 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ข้อที ่4  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด  การศึกษา 

ลักษณะโครงการ               ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกชพร พุทธชาติ และนางสาวรัตนาวดี ธรรมมุทิศ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น พฤษภาคม 2563 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

             ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับ
โอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการน าหลักสูตรให้
มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอ านาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา 
การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูแบบของการเรียนร่วม เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าในการจัดการเรียนรวมให้แก่เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพ 
พัฒนาการจัดการเรียนรวม เตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์กรให้ดีขึ้น 



 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและ
การคิดค านวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน  

2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึง 

ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP : Individual 

Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ท้ัง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู ้
3.1.2 ครผูู้สอนร้อยละ 90 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ระดับความสามารถและพัฒนาการ

ของเด็กแต่ละคน 

3.1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษท่ี
เหมาะสมกับปญัหาและความต้องการเด็กเป็นรายบคุคล 

3.1.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม มสีื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรยีนการสอนส าหรบั 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3.2.2 โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

3.2.3 นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่าง
มีความสุข 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  5,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 ประชุมวางแผน - - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร และ
ครูรัตนาวด ี

2 เสนอโครงการ - - - - 1 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร 



 
 

3 ครูคัดกรองนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

- - 500 -  พ.ค.63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูประจ าช้ัน
และครูทีม่ี

วุฒิบัตรการคดั
กรองของ
กระทรวงฯ 

4 ครูผูส้อนพัฒนาสื่อ/นวตักรรม
ส าหรับใช้ในกาจัดการเรยีนการ
สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

- - 3,000 - พ.ค. 63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครูทุกคน 

5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ - - 500 - พ.ค. 63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูประจ าช้ัน 

6 การจัดแสดงผลงาน - - 500 - พ.ค. 63 – 

ก.ย.63 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูประจ าช้ัน 

7 นิเทศ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

- - - - ส.ค. – ก.ย. 

63 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพรและครู
รัตนาวด ี

8 สรุป ประเมินผลและรายงานผล
โครงการ        

- - 500 - 25-30 ก.ย.63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูกชพร 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - 5,000 - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถคัดกรองและ
ประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก  และได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 

 

- สังเกต/ซักถาม 

- สอนเสริม 

- ประเมินผล 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

โรงเรียนจัดการเรียนรวมมีสื่อ/นวัตกรรม ส าหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีฐานข้อมูล
นักเรียนพิการเรียนร่วม และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 

- ผลงาน/ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

- สื่อ/นวัตกรรม 

- ฐานข้อมูลนักเรยีนพิการเรียนรวม 



 
 
โรงเรียนท่ีได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

บุคลากรด้านครูผู้สอนมีภาระงานอย่างอื่น นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ท าให้ไม่สามารถให้บริการสอน
เสริมนอกเวลากับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง
เต็มที่ ส่วนในช่ัวโมงสอนปกติ ต้องดูแลนักเรียนท้ังช้ันเรียน  

 

การให้บริการสอนเสริมกับนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย
แยกนักเรียนกลุ่มนี้มาเรียนเสริมกับครูพี่เลี้ยงในรายวิชา
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ส่วนรายวิชาอื่นๆ ให้เรียน
รวมกับเพื่อนในช้ันเรียนตามปกติ เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมทั่วไป 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมที่ถูกต้อง 
7.2 นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพ   

 7.3 โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 7.4 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 7.5 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 7.6 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหาร
จัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวกชพร  พุทธชาติ)                                     (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
             ครูช านาญการ                                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 

 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                    
สอดคล้องกับนโยบาย 

(   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่   2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  (   ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที ่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                         
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้

แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน        และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่
เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย  การพัฒนาแนวความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กร  จะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  น าความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ สร้าง
ความรัก สามัคคี  และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
องค์กรเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์  อีกทั้ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร  
ท าให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  



 
 
และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากร
และนักเรียน  
2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความ
ถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

       3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  
3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 100,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน   5,000  ธ.ค.62 - ก.ย. 63 โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ศิริรัตน์ 

2. กิจกรรมอบรม/สัมมนา  20,000   พ.ย.62 - ก.ย. 63  ศิริรัตน์
และคณะ 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน  70,000 5,000  ม.ค.63 - ก.ย. 63  ศิริรัตน์
และคณะ 

รวม  90,000 10,000     



 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 3,000 3,000 3,000 80,000 - - 3,000 3,000 5,000 - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากการ

ฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

ทุกคนได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน  

- แบบรายงานผลการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

ทุกคนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการสอนที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตนเองที่ขาดความต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้ารับการ
พัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 
และวิธีการสอนที่หลากหลาย และมี โอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการฝึกอบรม/สัมมนาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษา
สามารถน าความรู้มาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง)                                   (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง) 
 ครูช านาญการ                                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักการภารโรง 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับนโยบาย   

 (  )  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (  )  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษา 

  (  )  นโยบาย  สพฐ.   
นโยบายที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์  สพป.จันทบุรี  เขต 2  
ข้อที่  1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)  

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน  การ
พัฒนาให้บุคลากรให้เป็นผู้ที ่มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มี
คุณภาพ มีความรักความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้
และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบมอื
อาชีพ  สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรโรง เรียนบ้านปั้นหม้อ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของลูกจ้างต าแหน่งนักการภารโรง 
2.2  เพ่ือให้ลูกจ้างต าแหน่งนักการภารโรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน 
2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายคุณภาพ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม                                                  
2.4  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 



 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 ลูกจ้างนักการภารโรง จ านวน 1 คน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ลูกจ้างนักการภารโรง มีสมรรถนะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
3.2.2  ลูกจ้างนักการภารโรง มีเครือข่ายคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
3.2.3  ลูกจ้างนักการภารโรง มีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 68,400 บาท  โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตาราต่อไปนี้   

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 

1 การจ้างลูกจ้าง นักการ
ภ า ร โ ร ง ต ล อ ด
ปีงบประมาณ(เดือนละ 
5,700) 

   68,400    1 ตุลาคม 
2562 – 30 
กันยายน 
2563 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางสาว
ขนิษฐา  
วิทยรัตน์ 

รวม 68,400       
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 
 



 
 
5.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ลูกจ้างนักการภารโรงได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

สังเกต 
ประเมิน 
ส ารวจ 

 
แบบประเมิน 
แบบส ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  ลูกจ้างได้รับการพัฒนาสมรรถนะการท างานได้

มาตรฐาน 
2. ลูกจ้ างมี เครือข่ ายคุณภาพที่ เข้มแข็ ง   สามารถ

ปฏิบัติงาน เป็นทีมได้ 

 
 

 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- - 

 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             7.1 ลูกจ้างนักการภารโรง มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
             7.2 ลูกจ้างนักการภารโรง มีเครือข่ายคุณภาพท่ีเข้มแข็ง  มีความรักและความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานเป็น
ทีม 
             7.3 ลูกจ้างนักการภารโรง มีขวัญและก าลังใจที่ดีการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 ลงช่ือ                                    ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ )                  ( นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง) 
                      คร ู          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
ลงช่ือ                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

                    ( นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารงานงบประมาณ 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

   (  ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
  ข้อที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม   มาตรฐาน

การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล                                           
 เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารงานงบประมาณ เพ่ือช่วย

เอ้ืออ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมกับการท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ

ส่งผลต่อการท างานขององค์กรให้เกิดผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ   

  ฉะนั้นเพ่ือให้ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์เกิดความคล่องตัวและเกิดการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน ตามความจ าเป็น จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือการ
พัฒนาการบริหารงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณ 

 



 
 

2.2  เพื่อให้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 ฝ่ายงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  10,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารงาน
งบประมาณ เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร แฟ้ม ลวดเสียบ 
หมึกพิมพ์ เป็นต้น 
2.3 การจัดระบบงาน 
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
ผล (รูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี) 

- 
 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 

500 

- 
 
- 

9,500 

- 
 
- 
- 
 
 

 
ต.ค.62 

 
ธ.ค.62 

 
 
 
 

ก.ย.63 

  
 
 
เจ้าหน้าที่
การเงินและ
พัสดุ 
 

รวม - 500 9,500   -    
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 10,000 - - - - - - - - - 



 
 
 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
        เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณทุกคนได้มี
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
- ผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณทุกคนได้
ปฎิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

 
- ผลการปฏิบัติงาน 

6.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- - 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณได้ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 7.2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ลงช่ือ                      ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ 
        (  นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง )                                  (นางสาวกชพร  พุทธชาติ) 
  ครูผู้ช่วย                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                               (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
                     () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2 อยู่ในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา  เป็นศูนย์กลางตามแนว
ชายแดนและมีพ้ืนที่จ านวน  69  ไร่  48  ตารางวา  จึงเหมาะแก่การพัฒนาในทุกด้าน  ทั้งด้านการศึกษาการใช้ภาษา  
การใช้เทคโนโลยี  ในด้านการเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกท้ังพืชไร่และพืชสวน  

ดังนั้น ในการจัดท าโครงการนี้ก็เพ่ือเพ่ิมความรู้เพ่ิมทักษะ ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจรของ
โรงเรียนและชุมชนโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี  ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ 
ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตน้ าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การท าอิฐบล็อกตัว
หนอน การเพาะเห็ดนางฟ้า และการท าผลไม้อบแห้ง การเพ่ิมผลผลิตทางด้านเกษตรที่ครบวงจร         การถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนและคนในชุมชน 
 2.3 เพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานท าเสริมรายได้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.2.1 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีแหล่งเรียนรู้ การผลิตน้ าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การท าอิฐบล็อก

ตัวหนอน การเพาะเห็ดนางฟ้า และการท าผลไม้อบแห้ง   
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีอาชีพเสริมและมีรายได้ระหว่างเรียน ประชาชนมีความเข้าใจ

และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการประกอบอาชีพสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จร้อยละ 80 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  25,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2 
 
 
 

 
3 

ประชุมครูวางแผน/เสนอโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 การปลูกผักยกพ้ืน 
2.2 การผลิตน้ าดื่มสะอาด 
2.3 การท าผลไม้อบแห้ง 
2.4 การท าอิฐบล็อกตัวหนอน 
2.5 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

_ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 

5,000 
- 

5,000 
5,000 
10,000 

- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ต.ค.62 
 
 
 
 

 
 

ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูทฤษศวรรษ 
และคณะ 
ครูเกศณี 

ครูทฤษศวรรษ 

ครูกนกวรรณ  

ครสุรพงษ์ 
ครูกรรณิการ์ 

ครูทฤษศวรรษ 

รวม - - 25,000 -    
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 2,000 5,000 5,000 3,000 3,000 - - - - - 

5. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Output)  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่อง
การประกอบอาชีพสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จร้อยละ 80 

- แบบสังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีแหล่งเรียนรู้ การผลิตน้ าดื่มสะอาด การปลูก
ผักยกพ้ืน การท าอิฐบล็อกตัวหนอน การเพาะเห็ดนางฟ้า และการท า
ผลไม้อบแห้ง 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีอาชีพเสริมและมีรายได้ระหว่าง
เรียน ประชาชนมีความเข้าใจและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

- แบบสังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้ออาจมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องการประกอบอาชีพไม่
ถึงร้อยละ 80 

- การใช้หลักสูตรเข้าไปบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ด้านการผลิตน้ าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การท าอิฐบล็อกตัว
หนอน การเพาะเห็ดนางฟ้า และการท าผลไม้อบแห้ง การเพ่ิมผลผลิตทางด้านเกษตรที่ครบวงจร การถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 



 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร)                                   (นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์) 
          ครู                 หัวหน้าผ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

 () นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะในส่วนของห้องเรียน โรงอาหาร ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ
ใน 5 สาระวิชาหลัก (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) ให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล อีกท้ังมีความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  เพ่ือส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความปลอดภัย อยู่ใกล้บ้าน เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความ
ต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ตั้งไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ าห้องปฏิบัติการ 
 2.3 จัดหาและปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในการ
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 2.4 ต่อเติมโรงอาหารให้มีความสะดวกแก่นักเรียน 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สวยงาม มีความเหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เหมาะสม          คิดเป็น

ร้อยละ 100 
3.1.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.4 นักเรียนร้อยละ 100 ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ และ

แหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัยและมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ าห้องปฏิบัติการ 
 3.2.3 จัดหาและปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
 3.2.4 ต่อเติมโรงอาหารให้มีความสะดวกแก่นักเรียน 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน    บาท โดยมีรายละเอียดการ

ใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
สถานที่

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 
2 

ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

2.1  พัฒนาตกแต่งห้องเรียนห้อง
พิเศษและห้องปฏิบัติการ 

- 
- 
- 

- 
- 

10,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ต.ค.62 
 

โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ทฤษศวรรษ 

 2.2  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ป ร ะ จ า
ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 

- - - -    

 2.3 ปรับภูมิทัศน์  และตกแต่ง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2.4 ต่อเติมโรงอาหาร 

- 
 
- 

10,000 
 

190,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

   

3 ติดตามและประเมินผล - - - - ก.ย.63   
รวม  210,000      

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 190,000 - 10,000 10,000 - - - - - - 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
ผลผลิต (Output)  

1. ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ ได้มีการตกแต่งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ตรวจสอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ าห้องปฏิบัติการ และ
ห้องพิเศษ 

- ตรวจสอบ 

3. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม - ตรวจสอบ 
4. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
- สอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สวยงาม 

มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 100 

2. ห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. นักเรียนร้อยละ 100 ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องปฏิบัติการ  และแหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัย
และมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
-ตรวจสอบ 
 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ตรวจสอบ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนบางส่วนอาจจะไม่ได้รับความรู้จากการ
จัดภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

- ครูแนะแนวองค์ความรู้ที่อยู่ภายในโรงเรียน 

 



 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ   และ
แหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัยและมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร)                                   (นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์) 
          คร ู                              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  บริการและสัมพันธ์ชุมชน  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
                     () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
    ข้อที ่2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางคณิตฐา  บุญพูล  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนก็คือ การ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพราะกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษานั้น  มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้การ
สนับสนุนด้านทรัพยากรเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งด้านก าลังทรัพย์ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนก็ให้การบริการด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร  อีกทั้งยังแสดงให้นักเรียน
เห็นถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ท าให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในชุมชนและโรงเรียนของ
ตนเองอีกด้วย  

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน จึงได้จัดให้มีการด าเนิน
โครงการบริการและสัมพันธ์ชุมชนนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 2.2  เพ่ือให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 2.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกรักชุมชน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 



 
 
        3.1.1  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  ชุมชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
                 3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  1,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.62 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
2. ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4. ร่วมงานบุญกุศลต่างๆ 
5. บริการอาคารสถานที่ 
6. บริการด้านวิชาการ 
7. บริการด้านบุคคลากร 
8. บริการด้านชุมชุนสัมพันธ์ 

- - 1,000 - ต.ค.62- 
   ก.ย.63 

 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

4 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - - - 30 ก.ย. 
63 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

รวม   1,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

 

 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - 1,000 - - - - - - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 

 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
3. นักเรียนมีจิตส านึกรักชุมชน 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- โรงเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในช่วง
เก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 

- คณะครูที่รับผิดชอบประสานงานขอความ
ร่วมมือจากชุมชน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.4 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
7.5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
7.6 นักเรียนมีจิตส านึกรักชุมชน 

 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ 
          (นางคณิตฐา  บุญพูล)                                        (  นางสาวสมศรี   งามกมลรัตน์ ) 
   ครูช านาญการ                                       หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ( ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที ่4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในโรงเรียน 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ 
ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานให้ชุมชน
ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 



 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

2.2  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล 
ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  2 ,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
1.1 เสนอโครงการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูพุทธชาติ 
 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ - - - -     

  
1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงาน/
เตรียมเอกสาร 

- 
 

- - -       

  

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เ พ่ือสร้ างความตระหนัก 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครู
เ พ่ื อ ให้ เ ข้ า ใ จ ในทิ ศท า ง
เดียวกัน 

- - - - 
 

     

         



 
 

2 
  
  
  
  
  
  

ด าเนินงานตามโครงการ  -  - -  -  

ต.ค.61- 
ก.ย.62 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

  
2. การบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

 -  - - -  พุทธชาติ/
คณะครู 

3. การเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่าน Obec Line 

 -  - -  -  พุทธชาติ/
คณะครู 

4. การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโซเชียล 

 -  - -  -  พุทธชาติ/
คณะครู 

5. การท าสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 -  - -  -  พุทธชาติ/
คณะครู 

6. การท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

 - 2,000 - -  พุทธชาติ/
คณะครู  

2.1 การจัดท าวีดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 -  - -  -   
 

พุทธชาติ/
คณะครู 

 3 ติดตาม/ประเมิน/รายงาน
ผล 

 -  - -  -  ก.ย.63 พุทธชาติ/
คณะครู 

รวม  - 2,000 - -        

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 500 - - 500 - - 500 - 500 - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบ

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
- การสังเกต 



 
 

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็น
แหล่งค้นคว้าอ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็น
อย่างดี 

- แบบสอบถาม 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ในกรณีโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบ
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนอาจไม่น าหนังสือแจ้งไป
ให้ผู้ปกครอง ท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ด าเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสายของชุมชน อีกหนึ่งช่องทาง 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  เกิดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ

และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
7.2  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน

ต่างๆ 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช)                                   (นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์) 
                    คร ู                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการหนูน้อยนักออม   
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  
 ข้อที ่ 1 ปลูกฝังการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม    มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ข้อที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลง
ในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งท่ียังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลา
จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตร

 



 
 
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดให้มีโครงการหนูน้อยนักออม โดย
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มี
ทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จัก
กระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย 
รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ธนาคารโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย 
เป็นสัดส่วน และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้องผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง  
2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2.5 เพ่ือปรับปรุงธนาคารโรงเรียนให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.6 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ของธนาคารโรงเรียนให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีนิสัยรักการออมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีการออมอย่างสม่ าเสมอและมีเพ่ิมจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  17,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
สถานที่ 

ด าเนินงาน 
ผู้รับ              

ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 ขั้นวางแผน (P)        

 
ประชุมคณะครูแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

    ต.ค.62 
โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูเปรมหทัย 



 
 

2 ขั้นด าเนินการ (D)        

 

ด า เ นิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ  

2.1 จัดซื้ อวัสดุ  –  อุปกรณ์
ส านักงาน 

2 .2  จั ดซื้ อครุภัณฑ์  (ฉาก
กั้นห้อง)  

2.3 จ าท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายแผนผังบุคลากร 

2.4 อบรมนัก เรี ยนในการ 
ปฏิบัติงานแต่ละแผนก  

2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออม  

2 .6  จั ดซื้ อ วั สดุ เ พ่ื อ ใช้ ใ น
กิจกรรม 

 

 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,500 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
ต.ค.62 –
พ.ต.63 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูเปรมหทัย 

3 ขั้นนิเทศ ก ากับ ติดตาม (C)      ตลอดปี 
โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูเปรมหทัย 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย.63 
โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูเปรมหทัย 

รวม  1,500 15,500     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 1,500 12,000 1,500 - - - - - - - 
 
 
 



 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- ทะเบียนข้อมูลสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีการออมอย่างสม่ าเสมอและมีเ พ่ิม

จ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น มีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
- แบบสอบถาม 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ความสม่ าเสมอในการออมของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีวินัยในการ
ออม และเสริมแรงสร้างขวัญก าลังใจด้วยการ
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 
7.2 นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
7.3 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง  
7.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
7.5 ธนาคารโรงเรียนด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
7.6 พ้ืนที่ของธนาคารโรงเรียนเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

 
 



 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร )     ( นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์ ) 
  ครูผู้ช่วย                                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  



 
 
ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1 ปลูกฝังการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุริยา  การ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563  

1. หลักการและเหตุผล                                           
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของชุมชนและ
โรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์
ของพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความร าคาญ
ท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจ  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ความหมายว่าขยะมูลฝอย คือเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษสินค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืนๆ  
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอย ไว้ว่าคือสิ่งของ
จากบ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกท้ิงให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้านถ้ายังมีคนน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น
“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับ
วัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 

 



 
 
 นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก และรณรงค์การคัด
แยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดและจากท่ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดกิจกรรม
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด้วย 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ “การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน” 
ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการ
รวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 2.4 เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 

 3.2 เชิงปริมาณ             
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 26 คน  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ านวน 535 คน เข้า

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  15,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 



 
 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ อ่ืนๆ 

1. 
2. 
3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการและขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน 
ประชุมวางแผนด าเนินการ 
ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
จัด เตรียมเอกสาร  วัสดุที่
จ าเป็น 
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนด มีกิจกรรมดังนี้ 
   -  กิ จ ก ร รมแยกขย ะ ใ น
โรงเรียน 
           -ขยะเปียก 
 -ขยะรีไซเคิล 
 -ขยะทั่วไป 
 -ขยะอันตราย 
   -  ค่าจ้างเหมาท าถังขยะ
แยกประเภท      
   - กิจกรรมการลด การใช้ซ้ า 
และคั ดแยกน ากลั บมา ใช้
ประโยชน์ (3Rs) 
   - กิจกรรมการใช้ซ้ า 
   - การใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
   - การใช้จานใส่อาหารแทน
ถุงพลาสติกและโฟม 
   - การใช้กระดาษสองหน้า 
   - กิจกรรมธนาคารขยะ/
ฐานการเรียนรู้ขยะบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 

5. 
 

6. 

-  ค่าอุปกรณ์และปรับปรุง
สถานที่รองรับขยะ 
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กิจกรรม 
ส รุ ป และร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงาน 

 

รวม  15,000      
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    10,000    5,000    

5. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักใน

เรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
2.  มีอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะที่เพียงพอ 
3.  ปริมาณขยะลดลง 

 
- สังเกต 
 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึง

ความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและการ
น าขยะกลับมา ใช้ประ โยชน์ ใหม่ และน ามา ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนที่โรงเรียน
จัดท าขึ้น 

 
- การติดตาม 

 

 



 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
1. ระหว่างด าเนินงานตามแผน อาจมีกิจกรรมอ่ืนเข้ามา
แทรกท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งท่ียั่งยืน 
 7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการที่
โรงเรียนจัดท าขึ้น 
 7.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (   นายสุริยา การ่อน   )                                     (นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์) 
      ครูผู้ชว่ย                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
 



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธี
สอน  การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน   “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิ ด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง  



 
 
หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน  โดยมี
องค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะสนอง
ราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็น
โรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม   
ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้   เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือ
เป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่โรงเรียน   เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดใน

การอนุรักษ์ต่อไป 
2.2   เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้    
2.3   เพ่ือสร้างบรรยากาศของของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2.4    เพ่ือให้ความรู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.5    เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
2.6    เพ่ือให้นักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนรักและภาคภูมิใจในกิจกรรมในท้องถิ่นของตน 



 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3      จ านวน 334 
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน   
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเห็นคุณค่าประโยชน์ของพืช
พรรณไม้ต่าง ๆ  และไม่คิดท าลาย 

3.2.2 โรงเรียนมีต้นไม้ไว้ใช้ในการตกแต่งบรรยากาศของโรงเรียนอย่างเหมาะสม สวยงาม 
3.2.3 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
3.2.4  โรงเรียนมีต้นไม้หลากหลายชนิดใช้ในการตกแต่งบรรยากาศโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น  และเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ 

4.  กจิกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  6,800 บาท โดยมีรายละเอียด

การใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
 

ประชุ ม ค รู ว า ง แผน / เ ส น อ
โครงการ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 พ.ย. 62  
 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

นางสาว
เต็มศิริ 

พรมชาติ 
2 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานตามโครงการ 
- ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
- การเผยแพร่ผลงานนักเรียน - 
จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม ้

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 

6,500 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

ธ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

 

3 จัดท ารูปเล่มรายงาน  
- 

 
- 

 
300 

 
- 

25 มี.ค.  – 
31 มี.ค. 63 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

 

รวม  6,500 300     



 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - -  
6,500 

300 - - - - - - 
 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนมีจิตส านึก มีความรักเห็นคุณค่าของการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และร่วมการดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของโรงเรียน 

- สังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ นักเรียน

ได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
พรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 100 

- การเก็บรวมรวมพรรณไม้ 
- การรายงายผลปฏิบัติ 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากรบางคนอาจไม่เข้าใจและอาจให้ความร่วมมือน้อย สร้างความเข้าใจในหมู่คณะ 
2. การบ ารุงรักษา รดน้ า ใส่ปุ๋ย อาจจะไม่เพียงพอ จัดเวรพื้นที่ให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบ 
3. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอาจเกิดขึ้นได้เป็น
บางส่วน 

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้คลอบ
คลุมเนื้อหา 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณของ

ท้องถิ่น ตระหนัก รู้ค่าของสรรพสิ่ง ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รู้จักชื่อพรรณไม้ มีความรัก  และเห็น
คุณค่าของพรรณไม้  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ตลอดจนใช้
แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
 



 
 
ลงช่ือ                ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวเต็มศิริ  พรมชาติ )                                         (นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์) 
  ครูผู้ช่วย                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสภานักเรียน   
แผนงาน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
ข้อที ่1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555 กล่าวไว้ว่า การ

จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดท าโครงการสภานักเรียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า การมี
จิตอาสา สร้างระเบียบวินัย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิเลือกตั้ง การปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2562 นั้น มีผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการสภานักเรียน ในบางกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ ควรมีการปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น จึงได้จัดท า
และปรับปรุงโครงการสภานักเรียนให้ดีขึ้น 

 



 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสภานักเรียน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้น า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานของสภานักเรียน 
3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความเป็นผู้น า ระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ

ตนเอง 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  5,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงา

น 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมการ        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
ต.ค.62 -
ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูนีรนุช 

2 ขั้นด าเนินการ        

 

2.1 กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียน 
2.2 ซื้อปลอกแขนสภา
นักเเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
2.3 ท าแผนผังสภานักเรียน 

  

2,300 
 

1,200 
 

1,000 

 
ต.ค.62 -
ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูนีรนุช 

3 ขั้นประเมินผลการด าเนินการ        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

  500  ก.ย.63 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูนีรนุช 



 
 

รวม   5,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 2,300 2,200 - - - - - 500 - - 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน การท างานของสภานักเรียน    
มีทักษะความเป็นผู้น า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง  

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสังเกต 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

   นักเรียนยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ ในการด าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียน  

ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของสภานักเรียน 
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสภานักเรียน 
7.3 นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้น า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

 
 
 



 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวนีรนุช  สิทธสิาร )                          ( นายเสกสรร  สุขเลิศ ) 
          ครูผู้ช่วย                                                   หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน  

 

     ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                            ( นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี )  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  วันส าคัญร่วมกันสืบสานประเพณี 
แผนงาน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  () นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ข้อที ่4  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด  

การศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญต่าง ๆ  
มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่ เห็นความส าคัญ ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้ให้
เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท า



 
 
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้
มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  

  2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดี
งาม  รักความเป็นไทย 

2.3เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
   
3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรยีนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตระหนักเห็นความส าคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 

- - - - ต.ค.62 โรงเรียน
บ้าน 

คูรพรทิพย์ 

2 ด าเนินงานตามโครงการ - - - -  ปั้นหม้อ ครูพรทิพย์ 
 2.1 กิจกรรมวันลอยกระทง - - - - พ.ย.62   

 2.2 กิจกรรม 5 ธันวา - - - - ธ.ค.62   

 2.3 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - - - - ธ.ค.62   

 2.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   2,000  ม.ค.63   

 2.5 กิจกรรมวันมาฆบูชา - - - - ก.พ.63-มี.ค.63   

 2.6 กิจกรรมวันไหว้ครู -  2,000 - พ.ค.63-มิ.ย 63   



 
 
2.7 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 

- 1,500 500 - 

 2.8 กิจกรรมวันเข้าพรรษา - - 3,000 - ก.ค.63   

 2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - - 1,000 - ส.ค.63   

3 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล - - - - ต.ค 62-ก.ย 63  ครูพรทิพย์ 
รวม  1,500 8,500     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - 2,000 - - - 2,000 2,000 3,000 1,000 - 
 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
       -   นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนตระหนัก 
เห็นความส าคัญของกิจกรรมทางศาสนา และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น    

 
- สังเกต 
      การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       -   นักเรียนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  รัก
ความเป็นไทย 
        -   นั ก เ รี ยนสามารถน าหลั ก ธ ร รม ไป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

 
- สังเกต 
- แบบสอบถาม 

  

 

 

 



 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
-  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนบาง

กลุ่มท่ีไม่เหมาะสม 
 

-   สร้ า งความตระหนักให้นั ก เรี ยน เห็น
ความส าคัญของกิจกรรมทางศาสนา และการเข้า
ร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญนั้นๆ  

-  จัดกิจกรรมที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความตระหนัก เห็นความส าคัญทางศาสนา และร่วมในกิจกรรมของวัน

ส าคัญต่างๆ  

  7.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ ซึ่ง
ประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

7.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวพรทิพย์  ชาติงาม )                                  ( นายเสกสรร  สุขเลิศ ) 
  คร ู                                       หวัหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  สุขนิสัยดี ร่างกายแข็งแรง  จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด 
แผนงาน  กิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุริยา  การ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 25562   สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 จากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อยังขาดความตระหนักในเรื่องของ
การออกก าลังกาย ที่เหมาะสม ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งขาดความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพ
ติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัว  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขนักเรียนจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อ่อนแอ ขาดทักษะในการ
หลีกเลี่ยงภาวะเสียงในเรื่องสิ่งเสพติด ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ และขาดความมั่นใจในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดให้มีโครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพ่ือปลูกฝังและพัฒนา
นักเรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ  สพฐ. สมศ. และส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 

 



 
 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 - ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 26 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ านวน 509 คน เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 - นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรมจากการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย 
 - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  40,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ด าเนินงานตามโครงการ 
1.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 
1.2 กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายนอกโรงเรียน 

 
- 
 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 
 
- 
 

 โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูสุริยาและ
คณะครู 

2 ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพ
ติด 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูสุริยาและ
คณะครู 

3 ด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม
การชั่ งน้ าหนักวัดส่วนสูงและ
ทดสอบสมรรถภาพกาย 

 
- 
 

 
- 

 
4,000 

 
- 

 โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูสุริยาและ
คณะครู 

4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.1 กิจกรรมการดูแลสุขภาพ สุข
นิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4.2 การจัดกิจกรรมนิทรรศการ
รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ 

 
- 
 
- 

 
- 
 

1,000 

 
2,000 

 
1,000 

 
 

 
- 
 
- 

 โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูสุริยา 



 
 

รวม - 12,000 28,000 -    
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - 2,000 - - - 4,000 19,000 15,000 - - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3.นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพ ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 

- ตรวจสอบแบบบันทึก 
- ส ารวจ 
- สังเกต 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครูและ
นักเรียน 
- การสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ส ารวจ 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครู และ
นักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. นักเรียนมีวิธีป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
3. นักเรียนสามารถทราบถึงสมรรถภาพร่างกายของตนเองและ
วิธีการดูแลสุขภาพ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนไม่ได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจาก
เลิกเรียนแล้ว 

- นักเรียนทราบประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต 
เกม แต่ไม่ปฏิบัติตาม 

- ควรออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากเลิก
เรียนแล้วนักเรียน 

- ควรเล่นอย่างมีสติรู้จักคิดรู้จักเวลา  
-ครูผู้ปกครองช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด 

 



 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬามีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
 2.  นักเรียนที่ชอบกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          3.  นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

4.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้มีการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสามารถน าเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการ
แข่งขัน ไปพัฒนาตัวเองสู่ทีมต่างๆในระดับสูงขึ้นไป 
 5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย  
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (   นายสุริยา การ่อน   )                                          ( นายเสกสรร  สุขเลิศ)                          
     ครูผู้ช่วย                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัตโิครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (   ) นโยบาย สพฐ.  

น โ ยบายที่  4 ด้ า นก า รส ร้ า ง โ อก าส ในกา ร เ ข้ า ถึ งบ ริ ก า รก า รศึ กษ าที่ มี คุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที ่2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา  (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด าเนินชีวิต 
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 

ทางโรงเรียนบ้านปั้นหม้อในฐานะโรงเรียนดีศรีต าบล ตระหนักถึงคุณค่าและความจ าเป็นของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จึงจัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมีกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน มีคุณภาพมาตรฐาน และยั่งยืน อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 

 



 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีภูมิคุ้มกัน  ทาง
จิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด 
และร่วมท า ในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.5 เพ่ือให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 507 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลตามระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
3.2  เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญ
ปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  10 ,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมครู ว างแผน/ เสนอ
โครงการ 
1.1 เสนอโครงการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

  พุทธชาติ 
 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ - - - -     

  
1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงาน/
เตรียมเอกสาร 

- 
 

- - -       



 
 

  

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือสร้างความตระหนัก และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
ทิศทางเดียวกัน 

- - - - 
 

     

2 
  
  
  
  
  
  
  

ด าเนินงานตามโครงการ  -  - -  -  

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

  
2.1 กิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครองประจ าภาคเรียน  
 - 5,000 1,000 -     พุทธชาติ        

    
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
 -  - 500 -      

คณะครู 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล  -  - 1,500 -  คณะครู 
2 .4  กิจกรรมคัดกรอง

ข้อมูลนักเรียน 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 -  - 1,500 -  คณะครู 

2 .5  ระบบสารสน เทศ
ระดับห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 

 -  - 500 -  คณะครู 

2.6 จัดระบบช่วยเหลือ
ตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน 
(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหา   ที่แท้จริง) 

 -  - -  -  คณะครู 

 3 ติดตาม/ประเมิน/รายงานผล  -  - - -  ก.ย.63 พุทธชาติ/   
คณะครู  

รวม   5,000 5,000         

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

- 3,000 - - - - - 1,000 3,000 3,000 - - 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ านวน  507 คน 

ได้รับการดูแลตามรูปแบบของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
- แบบคัดกรอง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 
ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

3. นักเรียนมีพัฒนาการเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่ เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.  ครู  นัก เรียน ผู้ ปกครอง และชุมชนมีความ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

นักเรียนบางคนเรียนไม่จบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เนื่องจากประสบปัญหาภายในครอบครัว เช่น ฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองหย่าร้าง หรือสูญเสียผู้ปกครอง 

1. ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูที่ปรึกษาหาทุนการศึกษา 

 

 



 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
 7.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

7.3 นักเรียนเกิดการพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีภูมิคุ้มกัน  ทาง
จิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ 
 7.4 บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมท า 
ในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.5 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช)                                        (นายเสกสรร  สุขเลศิ) 
         ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่   3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

เป้าหมาย 
(   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
  (   ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                                                 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่าง ๆเกิดขึ้นในสังคมมากมาย เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

ปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งก็มีปัญหาบ้าง  เนื่องจาก
นักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับต้องมี
ความส าคัญยิ่ง สถานศึกษาได้น าเอาหลักธรรมของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวไทยมาสร้างความตระหนักกับ
นักเรียน เน้นการฝึกอบรม ทั้งกายและจิตใจ มาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย  ให้เกิดความสมบูรณ์มีคุณค่าของสังคมอยู่ในสังคม
อย่างดี  เก่ง    และมีความสุข อย่างแท้จริง 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถคิดค้นกลวิธี เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ บูรณาการความรู้คู่ความดีได้ รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวม โดยพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดีต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ 

 
2. วัตถุประสงค์ 



 
 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
       2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
       2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
       2.5  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
       2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย  

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

        3.2.1ครูและผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีความพอเพียง  อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 
และอย่างมีความสุขร้อยละ  90 

3.2.2 ผู้ครูและเรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีความพอเพียง อาสาท างานเพ่ือประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 
และอย่างมีความสุข   

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด

การใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน   5,000  ต.ค.62 - ก.ย. 63 โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ศิริรัตน์ 

2. ด าเนินงานตามโครงการ  2,000 3,000  ต.ค.62 - ก.ย. 63  ศิริรัตน์
และคณะ 

รวม  2,000 8.000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 



 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - 3,000 2,000 - - 2,000 - 3,000 - 

 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูและนักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า 

เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความพึงพอใจ และ
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
และทุกคนเป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมและด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างมีความ  

 
- การสังเกต 
- ผลงาน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

ทุกคนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
 
- ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม 

-  สร้ างทัศนคติที่ ดี ให้ แก่นั ก เรี ยนให้มี คว าม
รับผิดชอบ  มองเห็นความสามารถของตนเอง 
- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 

       7.2 ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       7.3  ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
          7.4  ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
       7.5  ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 
 



 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง )                                      (นายเสกสรร  สุขเลิศ  ) 
   ครูช านาญการ                                            หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงาน  ด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
                     () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรรณาภรณ์  พุฒชงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีการ

ฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ าวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยก ากับ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนจนเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้ ประกอบกับวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีสติปัญญาอุปนิสัยความพร้อมและภูมิหลังที่แตกต่าง การ
พัฒนาจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อตระหนักถึงความส าคัญ จึงจัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น เพ่ือสามารถพัฒนานักเรียน
ได้ตามหลักการ และเหตุผลข้างต้น ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ                                                  

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

       2.2 เพื่อส่งพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 

       2.3 เพ่ือฝึกให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2  สถานศึกษาฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.1.3  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

3.2.2  นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3.2.3  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  3,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
ที่ กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
สถานที่ 

ด าเนินงาน 
ผู้รับ              

ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 ขั้นตอนการเตรียมงาน/วาง

แผนการจัดกิจกรรม 

- ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 
ร่างโครงการ 

-ก าหนดกิจกรรม วางแผนงาน
และมอบหมายงาน 

-เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ  

- - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกรรณาภรณ์ 

2 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ 

-ครูพระสอนศีลธรรม/ฟังธรรม 

-สมาธิน าพา สู่การศึกษาใน
ห้องเรียน 

-จัดท าป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 

   
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

1,000 

 
- 
 

2,000 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
1 พ.ย.62- 
 30ก.ย.63 

 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

 
ครูกรรณาภรณ์ 

3 ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
ผล 

    30 ก.ย.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกรรณาภรณ์ 

รวม  1,000 2,000     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 



 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - 1,000 1,000 1,000 - - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1 . ส ถ านศึ กษ า  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมคว าม เป็ น

ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สถานศึกษาฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม   
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 

 
- การสังเกต 
 
- แบบประเมิน 
 
- ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

2. นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3. นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ างมี
ความสุข 

 
- การสังเกต 
- แบบประเมิน 
- ผลงานนักเรียน 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ 

- ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม 
 

- สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนให้มีความ
รับผิดชอบมองเห็นความสามารถของตนเอง 

- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 



 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความเจริญงอกงามใน
ทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ าวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยก ากับ เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาตนจนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการ
พัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้  
 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกรรณาภรณ์ พุฒชงค์)                                     (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
             คร ู                                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
แผนงาน  งานบริหารกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 (  ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 
ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ           ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           
ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุข มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เข้าสู่

ครอบครัวและสถานศึกษา  ท าให้จ านวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งการผลิต
และการจ าหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยี และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากการปราบปราม  นอกจากนั้น  
สภาพสังคม  ครอบครัว  และชุมชนเปลี่ยนแปลง  ท าให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่าง  และอ่อนแอ  รวมทั้งการ
บริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ  อีกทั้งนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น  และเป็นการหา
แนวทางแก้ปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนดทั้ง   5  ด้าน  คือ มาตรฐานด้านการป้องกัน  มาตรฐานด้าน
การค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา  มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง  และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  เพ่ือช่วยให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้
เกินการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจาก
ยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป 

 



 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการ
ทะเลาะวิวาท 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน คณะครู  ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันตราย
ที่เกิดจากสิ่งเสพติด   
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองจากปัญหา
ยาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท 

3.2.2 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการ
ทะเลาะวิวาท 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบรายหัว  จ านวน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด

การใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงา

น 

สถานที่ 
ด าเนินงา

น 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมการ        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
ต.ค.62 -
ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูนีรนุช 

2 ขั้นด าเนินการ        

 

ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนสีขาว 
2.2 กิจกรรมอบรมเรื่อง        
ยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

 
 

3,500 
 

1,000 
 
 
 
 

 

ต.ค.62 -
ก.ย.63 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูนีรนุช 



 
 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
ปัญหาทางเพศ  

3 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

   500  ก.ย.63 
โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูนีรนุช 

รวม  3,500 1,500     

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 1,000 - 2,000 - - - 1,500 - - 500 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

จากปัญหายาเสพติด การพนัน  สื่อลามกอนาจาร และ
การทะเลาะวิวาท นักเรียนและ คณะครู  ตลอดจน
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด   

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสังเกต 



 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด การพนัน แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
การแก้ปัญหาท าได้ช้าในปัจจุบัน 

ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง การป้องกันปัญหา
ยาเสพติด การพนัน และอันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพ
ติด   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท 
 7.2 นักเรียน คณะครู  ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันตรายที่เกิด
จากสิ่งเสพติด   
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวนีรนุช  สิทธสิาร )                            ( นายเสกสรร  สุขเลิศ ) 
          ครูผู้ช่วย                                                  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานกิจการนักเรียน 

 

      ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                              ( นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี )  
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ 
แผนงาน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

() ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

() แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

() นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้าน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที ่1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปัทมา  แปลงโสม 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563  

1. หลักการและเหตุผล                                           
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรที่ ๒๒ การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การมีความพร้อมทางด้านความรู้
และจิตใจจึงมีความพิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์  จึงมีแนวคิดแก่นักเรียน
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและให้มีแนวทางในการด าเนินชีวิต   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 



 
 

2.6  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น  ร้อยละ 
100 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

3.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 

และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสถาบันโรงเรียนบ้านปั้น
หม้อ  

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบรายหัว  จ านวน  5,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตาราง

ต่อไปนี้ 
 
ที่ 

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

สถานที่ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 
 

ประชุมวางแผนกับคณะครู    
 

 3 ก.พ. 63 ร.ร. บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     11 ก.พ. 63 ร.ร. บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาวปัทมา  
แปลงโสม 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ     14 ก.พ. 63 ร.ร. บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาวปัทมา  
แปลงโสม 

4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 
4.1 จัดกิจกรรมตกแต่งเวที  
และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
   - วสัดุ        
   - ไวนิล 

  
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
4,000 
 

 มี.ค. 63 ร.ร. บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู 

5. ติดตาม/ประเมิน/รายงานผล                    มี.ค. 63 ร.ร. บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาวปัทมา  
แปลงโสม 

รวม  1,000 4,000     



 
 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - 5,000 - - - - - - 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  3  ร้อยละ 100 

 
 - สังเกต 
 - ประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- การด าเนินงานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้

นักเรียนตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

 
- ประเมินผล 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ปัญหาด้านสภาพอากาศ 
- งานอ่ืนที่เข้ามาแทรกท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตรง

ตามแผนที่วางไว้ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนอาจไม่ตรงตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

ด าเนินจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  มีความพร้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

และให้มีแนวทางในการด าเนินชีวิต   
 
 



 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                             ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวปัทมา แปลงโสม)                                        (นายเสกสรร  สุขเลิศ) 
    ครูผู้ช่วย                                                  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 

ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
ชื่อโครงการ  เปิดบ้านวิชาการ 
แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

(   ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์              

 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคม แห่งการเรียนรู ้ 

 (   ) นโยบาย สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    

ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 
ข้อที ่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

   ข้อที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ข้อที ่4  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด  การศึกษา 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2562   สิ้นสุด 29 กุมภาพันธ์ 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อ
หลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบั ติ  
สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่



 
 
ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึง
ความความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนนุ
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนสู่ชุมชน 
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จากประสบการณ์ 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1  ครูจ านวน 26 คนและนักเรียนจ านวน 509 คน เข้าร่วมกจิกรรม 
       3.1.2  ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 

       3.1.3  ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80 
3.2  เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนมคีวามรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ 

        3.2.2 ผู้ปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจและมีเจตคติทีด่ีต่อโรงเรียน 

 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  30,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี ้

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงา
น 

สถานท่ี 

ด าเนินงา
น 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ - - - - ต.ค.62 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

2. ประ ชุม ช้ีแจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - - - ก.พ.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

3. ด าเนินกิจกรรม / งาน “เปิดบ้าน
วิชาการ” จัดแสดงผลงานครูและ
นักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- 
 

5,000 
 
 
 

25,000 - ก.พ.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

4. ประเมินผลโครงการ - - - - ก.พ.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ - - - - ก.พ.63 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกาญจน์กนก 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 



 
 

 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - 30,000 - - - - - - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

1.นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 

2.ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice   

 

- สอบถาม 

- สังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.นัก เ รี ยน เกิดความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์  จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ 

2.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจระดับมาก 

 

- สอบถาม 

- สังเกต 
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1.ผู้ปกครอง และชุมชน  เข้ามาร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน
วิชาการ” ที่โรงเรียนจัดขึ้นจ านวนน้อย 

 

2.กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับ
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 และ 3 

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนและเสียงตามสายของ
หมู่บ้านเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแต่ละสาระการเรียนรู้ให้
ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกช่วงช้ัน 

 
 



 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิในศักยภาพของตนเอง   

7.2  ครูและนักเรียนท างานเป็นหมู่คณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี 

7.3  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม 

7.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

    ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค)                        ( นางกาญจน์กนก      รัตนดาราโชค) 
  ครูช านาญการ                                    (หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ) 
 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ-เนตรนาร ี  

แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (  ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

                     (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

  (  ) นโยบาย สพฐ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางคณิตฐา  บุญพลู  
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้
ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
3. เป้าหมาย 



 
 

3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
                 3.2.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  35,000  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ - - - - 1 ต.ค.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.62 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

3 3.1 กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 
3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ 
3.3 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมประจ าปีของลูกเสือ 

3.4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

- 
 
 
 

- 

4,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

31,000 

- 
 
 
 
- 

ต.ค.62- 

   ก.ย.63 

 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

4 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - - - 30 ก.ย. 63 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณติฐา 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 2,500 - - 13,000 2,000 - - - 2,500 - - 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นัก เรี ยนโรง เรี ยนบ้ านปั้ นหม้อตั้ งแต่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 

 

- การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 



 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2.  นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

ลูกเสือ - เนตรนารี 

 

- การสังเกต/ซักถาม และการท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- การด าเนินกิจกรรมบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ประชุมวางแผนเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

          (นางคณิตฐา  บุญพูล)                                              (  นายเสกสรร  สุขเลิศ ) 
   ครูช านาญการ                                    หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรยีน  

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 
    



 
 
โครงการ  เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศกึษานักเรียนโรงเรียนบา้นปั้นหม้อ)  

แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 
  () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพศักยภาพคน  

  () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  () นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2   
ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 คุณภาพของผู้เรียน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปัทมา  แปลงโสม 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย 
และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ดังนั้นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน   

การพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองจากของ
จริง เพื่อให้เด็กได้กล้าคิด กล้าท า น าไปสู่การตัดสินใจ และแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา โครงการเรียนรู้นอก
สถานท่ีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการ
ภายนอกประเภทต่างๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการ
ของผู้เรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1. ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิม่เติมจากสิ่งท่ีพบเห็นด้วยประสบการณต์รง 

 2.2. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานท่ี 

 2.3. ผู้เรียนพฒันาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต 

 2.4. ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 



 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  จ านวน 507 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอย่างทั่วถึงและ

ต่อเนื่อง  
3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน   161,405  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

สถานท่ี 

ด าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ อื่นๆ 

1. 
 
 

ประชุมวางแผนงาน/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

 

    ก.พ. 63 โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    ก.พ. 63 โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 

ครูปัทมา 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
    ก.พ. 63 โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 

ครูปัทมา 

4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 

- ทัศนศึกษาช่วงช้ันอนุบาล 

- ทัศนศึกษาช่วงช้ันประถมต้น (ป.
1-ป.3) 
- ทัศนศึกษาช่วงช้ันประถมปลาย 

(ป.4-ป.6) 
- ทัศนศึกษาช่วงช้ันมัธยมศึกษา 

  
 

26,445 
39,360 

 
33,360 

 
 

36,080 

  มี.ค.63  ครูปัทมา 

 

ครูกรรณิการ ์

ครูอารยา 

 

ครูพุธชาต ิ

 
 

ครูศิรริัตน ์

 

5. 
ประเมิน/สรุปผลและรายงาน
โครงการ 

    มี.ค.63 โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูปัทมา 

รวม  135,245      

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 



 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 135,245 - - - - - - 

 

5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Output) 

1. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับความรู้จากประสบการณต์รง  
2. ร้อยละของนักเรียนไดฝ้ึกคณุธรรมจรยิธรรม  

 

การสังเกต  
การสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  
3. ร้อยละของนักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

แบบสอบถาม  
 

การสังเกต  
 

สอบถาม 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหาสภาพอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และอาจมีงานอ่ืน
ที่เข้ามาแทรกท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตรงตามแผนที่วางไว้ได้ 

พยายามด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
7.2 นักเรียนมีคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.3 นักเรียนน าความรู้และประสบการณไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวปัทมา   แปลงโสม)                                    (นางกาญจน์กนก    รัตนดาราโชค) 
         ครูผู้ช่วย                                         หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ



 
 
ชื่อโครงการ  ยุวคอมพิวเตอร ์

แผนงาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองผลผลิตท่ี 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบาย 

 (   ) ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

 (   ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จนัทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21 (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)  
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช และนายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า 
ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 1 ตลุาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล                                           

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีหนึ่งของมนุษย์และนับวันจะทวีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งรัฐบาล พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กทุกคนตระหนักและเห็น
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการศึกษาเป็นอย่างดี 
 ดังนั้น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เห็นความส าคัญนี้จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ค่าย
ยุวคอมพิวเตอร์ (Computer Camp for Kids)” ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
อาทิการจัดท ารายงานให้มีความน่าสนใจ อันจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทัศนคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เข้าร่วมโครงการมี

ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเสริมการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการพิมพ์การตกแต่งภาพ และการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  

2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ตลอดจนเป็นเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. เป้าหมาย 



 
 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 86 คนและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 82 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นั ก เ รี ย น  ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4  –  6  แ ล ะ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  -  3   โ ร ง เ รี ย น 
บ้านปั้นหม้อ เพ่ิมความรู้ ทักษะที่ถูกต้องในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน 

3.2.2 นั ก เ รี ย น  ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4  –  6  แ ล ะ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  -  3   โ ร ง เ รี ย น 
บ้านปั้นหม้อ มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะ
การพิมพ์การตกแต่งภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว  

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  27,600  บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - 27,600 - - - - - - - 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ  

ระยะเวลา 

 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 

ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 

1. 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

ประชุมครูวางแผน/เสนอโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการ 

  2.1 ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง (168 คน x 
มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ) 
  2.2 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน 
(168 คน x มื้อละ 50 บาท x 1 มื้อ) 
  2.3 ค่าเอกสาร และวัสดุประกอบการ
อบรม 
ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

8,400 

 
- 

- 
 

10,800 

 

8,400 

 

- 
 

- 

มี.ค. 63 

มี.ค. 63 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 63 

 
 
 

ครูพุทธชาต ิ
/ครูสุรพงษ์ 

 

 รวม  8,400  19,200  



 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
จ านวน 82 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย           ยุวคอมพิวเตอร์ 

 

- แบบลงทะเบียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้
ระบบปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการพิมพ์การตกแต่งภาพ และการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว  

 

- แบบประเมิน 

 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

นักเรียนตดิภารกิจกับทางครอบครัว ไมส่ามารถร่วมกิจกรรม
ได ้

มีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสร้างเสริมการเรียนรู้ 

7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น เรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการพิมพ์การตกแต่งภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว  

7.3 เกิดการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตลอดจนเป็นเสริมสร้างให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                           ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวพุทธชาติ  ศิริราช)                                 (นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค) 
         ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ                 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี)  
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านปั้นหม้อ 

 

    


